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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0717162-54.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 RENATO CARRADINE SOUSA

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas Judiciais proposto por 

RENATO CARRADINE SOUSA em benefício próprio, referente à Guia nº 

61110 recolhida 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:

 Dados Bancários do Beneficiário completos Banco; Agência; Conta 

corrente.

Data de nascimento do beneficiário.

E-mail para comunicação.

 Certidão do Distribuidor atestando a não utilização da Guia.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 30 (trinta) 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, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA nº 0715810-61.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) GESINÉLI RODRIGUES LEITE E CAMPOS, Matrícula nº. 12454, 

Analista Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário - Comarca da Capital - SDCR , referente ao quinquênio 

201 2/2017.

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

Informação n° 059/2018/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável no cargo de Analista Judiciário, bem como a ausência 

de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 

(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no 

período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 01/11/2012 a 

01/11/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº:

0715438-15.2018.8.11.0001 – Favor mencionar esse número

 ADVOGADO (A):

DR. MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES (OAB/MT 4652)

 Vistos, etc.

 Trata-se de um pedido de providências protocolado pelo causídico DR. 

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES no qual questiona 

diferença de valores na expedição de alvará judicial nos autos do 

Processo nº 9792-81.2014.811.0041 (CÓDIGO 8703041) em trâmite na 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

 Analisando o expediente extrai-se que o pedido versa sobre questão a 

ser dirimida na via judicial em face do Juízo no qual tramita a respectiva 

ação.

 Insta salientar que a Diretoria do Foro é responsável apenas pela 

realização do Leilão Judicial, sendo que após o procedimento os recursos 

oriundos das ações da esfera cível são vinculados aos Juízos dos autos 

para posteriores providências por parte desses.

Cientifique o advogado via DJE e após arquive-se o expediente 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº

 0714924-62.2018.8.11.0001

ADVOGADO:

 DIEGO REIS CARMONA – OAB/MT 20.889

 BIANCA REIS CARMONA – OAB/MT 15.156

 Vistos, etc.

Angelina Carmona Monteiro, Marcelo de Oliveira Carmona e Maurício de 

Oliveira Carmona por ocasião da Separação de seus pais no ano de 1988 

receberam em doação os imóveis descritos no presente expediente e 

agora querem desistir da doação, com as baixas nas respectivas 

matrículas.

O presente pedido foge da competência administrativa da Diretoria do 

Foro, devendo os requerentes buscar o procedimento próprio perante aos 

respectivos cartórios extrajudiciais ou as vias judiciais.

Ao Setor de Processos para intimar os requerentes e arquivar o 

expediente no setor.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº. 0721824-32.2016.8.11.0001

DEFERIMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS

Licenças médicas homologadas pela Coordenadoria de Perícia Médica do 

Estado de Mato Grosso:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE

Amanda Fernandes de Sousa, Analista Judiciário, mat. 8933 – 90 dias – 
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01/06/2018 a 29/08/2018.

Daniella Lopes de Macedo Militão, Analista Judiciário, mat. 21606 – 30 dias 

– 03/05/2018 a 01/06/2018.

Gilda Rodrigues, Analista Judiciário, mat. 4215 – 30 dias – 12/06/2018 a 

11/07/2018.

Flaviane Aparecida Lara Silva, Analista Judiciário, mat. 11651 – 12 dias – 

21/05/2018 a 01/06/2018.

Gicélia Pedra Capioto, Oficial de Justiça, mat. 5252 – 10 dias – 30/04/2018 

a 09/05/2018.

Laura Grace C. Figueiredo e Pereira, Auxiliar Judiciário, mat. 8448 -  40 

dias - 05/06/2018 a 14/07/2018

Luciana Dias Mâncio, Oficial de Justiça, mat. 6717 - 15 dias - 30/05/2018 a 

13/06/2018.

Philipe de Paula da Silva Pinho, Oficial de Justiça, mat. 30056 - 30 dias - 

26/06/2018 a 25/07/2018.

Sirley Pereira Gonçalves Pereira Montanha, Oficial de Justiça, mat. 8799 - 

30 dias - 05/06/2018 a 04/07/2018.

Sônia Cristina de Souza Almeida, Oficial de Justiça, mat. 8186 - 30 dias 

–  04/05/2018 a 02/06/2018.

Zózimo Mendes, mat. 2640, Oficial de Justiça – 51 dias – 23/04/2018 a 

12/06/2018.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, EM PRORROGAÇÃO:

Altair Nunes de Almeida Júnior, Oficial de Justiça, mat. 8800 – 60 dias – 

01/06/2018 a 30/07/2018.

Francisco Rodrigues da Silva, Oficial de Justiça, mat. 331 - 90 dias - 

20/06/2018 a 17/09/2018.

Marlene Alves de Lima Biazi, Técnico Judiciário, mat. 4745 – 90 dias – 

25/04/2018 a 23/07/2018.

Sônia Cristina de Souza Almeida, Oficial de Justiça, mat. 8186 - 30 dias – 

03/06/2018 a 02/07/2018.

Ricardo Sola Fernandes, Oficial de Justiça, mat. 6147 – 90 dias – 

26/04/2018 a 24/07/2018.

Sandra Malheiros de Oliveira, Técnico Judiciário, mat. 3680 – 90 dias – 

22/05/2018 a 19/08/2018.

 Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

 Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

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:

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário.

 Certidão do Distribuidor – Em caso de recolhimento * Indevido; *A maior; 

*Duplicidade; *Guia não utilizada para Distribuição ou Certidão não emitida 

pelo distribuidor.

 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.

 Cuiabá, 04 de julho 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°:

0717105-36.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ADRIANE CARPINÉ FAVINI

ADVOGADO(A):

 ADRIANE CARPINÉ FAVINI - OAB/MT 11.585/O

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa proposto por ADRIANE 

CARPINÉ FAVINI em benefício próprio, em relação as Guia nº 42650 e 

42655 sob o fundamento de recolhimento indevido.

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:

 Data de Nascimento da beneficiária.

 Certidão do Gestor (A) do Distribuidor atestando a não utilização das 

guias.

INTIME-SE a Requerente para apresentar os documentos faltantes 

conforme acima elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a 

presença de todos deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquive-se este expediente.

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, 04 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0712858-12.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ALINE BARINI NÉSPOLI

ADVOGADO (S):

ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB/MT 9.229

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) determina que na 

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

comprovar sua inscrição,intime-se a requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 04 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0717328-86.2018.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ARLINDO JOSÉ FERREIRA

ADVOGADO (A):

DRA. RITA DE CASSIA B. DO NASCIMENTO (OAB/MT 23.763).

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por ARLINDO JOSÉ FERREIRA para 

desarquivamento do processo n. 2524-16.1990.811.0041 (CÓDIGO 

443402), estando o expediente devidamente instruído com a procuração e 

pedido de gratuidade alusiva à taxa de desarquivamento..

 Dessa forma, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à taxa de 

desarquivamento, 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, 04 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0717229-19.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ALY CAVALCANTI MALEK HANNA E MARIANA CORRÊA BORTOLO
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ADVOGADO (S):

DR. EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR (OAB/MT 5.222)

DR. EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (OAB/MT 7.680)

 Vistos, etc.

Trata-se de petição formulada pelos causídicos Dr. EUCLIDES RIBEIRO S. 

JUNIOR e Dr. EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS cujo teor requer a 

autorização para que os estagiários ALY CAVALCANTI MALEK HANNA e 

MARIANA CORRÊA BORTOLO possam fazer carga dos processos nos 

quais figuram como patronos.

 De início, destaco que há diferenciações entre os conceitos de 

credenciamento e autorização de estagiários, de modo que naquele o 

registro é feito no sistema Apolo para todos os processos do causídico 

(mediante petição dirigida a Diretoria do Foro na qual deve constar a 

qualificação e o número de inscrição do (a/s) estagiário (a/s) na Ordem 

dos Advogados do Brasil), enquanto nesse o advogado deve peticionar 

diretamente ao Juízo com as informações expressas e assunção da 

responsabilidade por parte dos envolvidos com peça juntada nos autos do 

processo em questão.

 Dessa forma, caso o pedido verse acerca de autorização, a solicitação 

deve ser feita diretamente nos autos correspondentes. Todavia, caso 

almejem o aludido credenciamento no sistema Apolo, devem apresentar 

documentação comprobatória da inscrição dos estagiários na Ordem dos 

Advogados do Brasil no prazo de 10 (dez) dias.

 Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 04 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 345/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo III BENEDITA 

ALAIR DA SILVA, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital - 

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

0716901-89.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) VALDILENE VIRGINIA DE MORAES, matrícula 

nº. 5769, Técnico Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - 

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

Gestor Administrativo III, no período de 09/07/2018 a 18/07/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 3 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 346/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário FRANCK ROBSON DE 

OLIVEIRA, do(a) Secretaria - 9ª Vara Criminal - Esp. Delito Tóxico - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0717095-89.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) CRISTIANE DIAS BONFIM, matrícula nº. 12259, 

Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 9ª Vara Criminal - Esp. Delito 

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

de Gestora Judiciária, no período de 09/07/2018 a 28/07/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 3 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 347/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017 e 02 (dois) dias de folgas compensatórias, 

pela Gestora Judiciária LAURA FERREIRA ARAÚJO E MEDEIROS, do(a) 

Secretaria - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0717167-76.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) JOANICE RAMOS DE AZEVEDO, matrícula nº. 

362, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestora Judiciária Substituta, no período de 02/07/2018 a 

21/07/2018 (férias) e de 23/07/2018 a 24/07/2018 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 4 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 348/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2017, pela Gestora Judiciária GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO, do(a) Secretaria - Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - 

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

0717253-47.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) TATIANA HUGUENEY DE MELO, matrícula nº. 

24916, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestora Judiciária, no período de 11/07/2018 a 20/07/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 4 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 349/2018-GRHFC

* A Portaria nº 349/2018-GRHFC - referente ao Plantão Semanal da 

Comarca de Cuiabá, bem como do Plantão Judiciário do Polo Cuiabá no dia 

06/04/2018 - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947635 Nr: 58924-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 
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único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729329 Nr: 25326-70.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMANDIENE ELAINE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675, PAULO ROSSI DA SILVA - OAB:19530-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394983 Nr: 30386-92.2009.811.0041

 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: ERONIL BENEDITO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 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: ADAM MIRANDA SÁ 

STEHLING - OAB:133.055/RJ, CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - 

OAB:15311/RJ, Cleyse Auxiliadora Leão Barboza - OAB:12751/MT, 

CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, DIANARU 

DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JOÃO LUIZ CUNHA DOS SANTOS 

- OAB:265931, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, MARCELO DAVOLI 

LOPES - OAB:143370/SP, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, Maristella de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670, RENATA DE 

SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

OAB:12.575

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

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

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

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

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

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

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

R$132,08(cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 566926 Nr: 60196-73.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ II SPE LTDA, SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CORREA DA COSTA MAGALHÃES

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921218 Nr: 44157-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS MIRANDA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768873 Nr: 21802-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL EDUARDO DE SIQUEIRA

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

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 
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Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991544 Nr: 19262-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL EDUARDO DA SIQUEIRA

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

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310348 Nr: 17704-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TRÊS PALMEIRAS LTDA. (AUTO 

POSTO TRÊS PALMEIRAS), ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI, 

CRISTIANE SANTOS BELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT-8750

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

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

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

296,91 (duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), a que 

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

separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e seis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$90,20(noventa reais e 

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

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

centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868171 Nr: 8082-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO RODRIGUES 

TAVARES - OAB:17249/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 1.775,00 (um mil e setecentos e setenta e 

cinco reais), a que foi condenado nos termos da r. sentença., sendo que 

para a parte requerente o valor de R$443,75(quatrocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 443,75(quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de 

R$443,75(quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 443,75(quatrocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para fins da guia de 

taxa. Ficam cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839040 Nr: 43572-46.2013.811.0041

 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: CLAUDINEY GONZAGA DO NASCIMENTO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951912 Nr: 900-52.2015.811.0041

 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: WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784408 Nr: 38208-30.2012.811.0041

 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: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801318 Nr: 7750-93.2013.811.0041

 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: LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVEIRA BASÍLIO

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

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

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

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

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

551,07 (quinhentos e cinquenta e um reais e sete centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,64(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717684 Nr: 11472-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HUGO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELE ROSANGELA LEMES - 

OAB:17.253MT, AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - 

OAB:14.851MT, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - 

OAB:15.999/MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, 

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - OAB:7621-E, ERIKA PINTO DE 

ARRUDA - OAB:5635/MT, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:16.543/MT, JOÃO BONFIM BARROSO - OAB:12874/MT, JOSE LUIS 

CAMPOS DEBONA - OAB:16.902MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11.799/MT, KARINA CAPELLESSO - OAB:12.772/MT, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379/MT, Manuella Cardozo Torres - 

OAB:15974-O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SÉRGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875470 Nr: 13752-45.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VILLA BORGHESE, FABIANE CARDOZO 

FAVRETO, SAMIRA SILVA DE SOUZA, ROGÉRIO FAVRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO GNOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391797 Nr: 26439-30.2009.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO DAMORIN CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS 

- OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

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

devidamente INTIMADA à parte excipiente, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

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

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

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

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

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

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735143 Nr: 31487-96.2011.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS MORADORES 

DO BAIRRO JARDIM GRAMADO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784161 Nr: 37940-73.2012.811.0041

 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: THAIS DE ARRUDA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE JAMES MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:13690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848887 Nr: 52153-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DOS SANTOS SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

OAB:12.903/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713394 Nr: 6540-75.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELSON ROGÉRIO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY MANFRIN BORGES - 

OAB:8867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

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

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

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

619,14 (seiscentos e dezenove reais e quatorze centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 205,71(duzentos e 

cinco reais e setenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845475 Nr: 49178-55.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ VI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 10 de 548



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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816468 Nr: 22909-76.2013.811.0041

 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: THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DANIEL SENA DE SOUZA, ISAÍAS 

DOS ANJOS FERREIRA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

devidamente INTIMADA à parte requerida ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 745,53 

(setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 332,10(trezentos e 

trinta e dois reais e dez centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1246472 Nr: 20066-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - 

OAB:15.080-A

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

Renove-se vista as falidas, para que, no prazo de 15 dias úteis, emitam 

parecer sobre o mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1262424 Nr: 25201-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA RUIZ E SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

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

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

Em atendimento a manifestação do administrador judicial (fls. 17/18) e ao 

parecer ministerial (fls. 19/20), intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 dias úteis, juntar aos autos os documentos discriminados à fl. 18 e 20, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Com a juntada, renove-se vista ao Administrador Judicial, para que, no 

prazo de 15 dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1212575 Nr: 9162-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (Código 1049831), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 32.785,69, no quadro geral de 

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

(fls. 06/15 e 17/23).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, por não haver óbice a sua habilitação (fls. 26 e 

28/29).

Parecer do Ministério Público (fls. 30/31).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundo de nota fiscal/duplicata de venda de produto, vencida 

em 06/08/2015, no valor de R$ 31.900,00.

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

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

determino que o administrador judicial proceda a retificação do crédito de 

MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 32.785,69, 

classificado como quirografário.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204127 Nr: 6025-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS APARECIDA SOARES DOS ANJOS, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763-A, VÂNIA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO - OAB:18655/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

TAIS APARECIDA SOARES DOS ANJOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (Código 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 7.276,79, no quadro geral de 

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

(fls. 04-v/05).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua inclusão (fls. 09/10 e 12/13).

Parecer do Ministério Público (fls. 14/15).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 7.276,79, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000372-51.2016.5.23.0121.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

TAIS APARECIDA SOARES DOS ANJOS, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 7.276,79, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1263683 Nr: 25664-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DA SILVA SANTOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:MT 4.366, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

CÍCERO DA SILVA SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 6.526,83, classificado como 

trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

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

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1245004 Nr: 19582-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 

ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES PIMENTEL 

- OAB:11.980/MS, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME ingressou com o 

pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial 

de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 

29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 30.906,92, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 06/12).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

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

credores o valor de R$ 30.906,92 (fls. 25/27 e 28/31).

Parecer do Ministério Público (fls. 43/44).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da 7ª Vara do Juizado Especial da Comarca de 

Campo Grande/MS, que reconheceu a existência de crédito no valor total 

de R$ 30.906,92, resultante dos autos nº 0808726-22.2016.8.12.0110.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

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

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

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

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

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

R$ 30.906,92.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME, no quadro de 

credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 

30.906,92, classificado como quirografário.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232113 Nr: 15572-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGAR AVIATION TAXI AEREO S/A ABC/ALGAR, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELYSSANDRA MARTINS 

COSTA - OAB:48.612/MG, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Intime-se a parte autora para que manifeste sobre as alegações da 

recuperanda (fls. 23/26), no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1226887 Nr: 13738-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ZONIN, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

RODRIGO ZONIN ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu 

crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA 

LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 27.000,00, no quadro geral de 

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

(fls. 05/06).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

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

credores o valor de R$ 27.000,00 (fls. 09/10 e 14/15).

Parecer do Ministério Público (fls. 16/17).
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É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 27.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0024721-25.2016.5.24.0046.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

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

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

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

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

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

R$ 27.000,00.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

RODRIGO ZONIN, no quadro de credores da recuperanda, para que passe 

a constar o valor de R$ 27.000,00, classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1240468 Nr: 18240-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA DIAS AGUIAR 

FERRARI - OAB:15456, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 1.085,89, 

classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas 

e honorários advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1298757 Nr: 8108-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, M. R. 

TRANSPORTADORA LTDA - ME

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR - OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 Visto.

As partes informam às fls. 92 e 129, a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a extinção da presente impugnação contra 

a relação de credores.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 122/128, e JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Tendo em vista que a parte autora desistiu do prazo recursal (fl. 129), 

determino a intimação tão somente do banco impugnado.

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

 Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1189059 Nr: 1051-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER VIEIRA DOS SANTOS, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17658/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA 

F. JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se 

sobre o expediente disponibilizado no diário de Justiça Eletrônico em 

04/06/2018 e publicado em 05/06/2018, sem que houvesse qualquer 

manifestação no prazo legal. Em seguida, impulsionando o feito, intimo o 

administrador judicial para em 05 (cinco) dias emitir seu parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 979548 Nr: 13875-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES DO CARMO JUNIOR, VERA LUCIA 

CAMARGO MARQUES, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5.925/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Certifique o Sr. Gestor Judiciário se o administrador judicial foi 

regularmente intimado para fins de cumprimento da decisão de fl. 142.

Em caso negativo, cumpra o Sr. Gestor Judiciário a determinação contida 

na aludida decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 722548 Nr: 18090-67.2011.811.0041

 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: TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA GASPERIN ANDRADE - 

OAB:6849-B, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - 

OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15.302/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) DELCIO JULIO 

BENTO JUNIOR a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 (TRES) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham
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 Cod. Proc.: 742341 Nr: 39226-23.2011.811.0041

 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: JOSE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA, MARIA AUXILIADORA DE 

AMORIM, JOÃO DO CARMO, JOSÉ CARLOS DE SOUZA SENA, VALDIR 

PEDRO S. SAMPAIO, JOEL OLIVEIRA DE MOURA, SANDRA MARA DIAS, 

REGINALDO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15229/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)JOÃO FELIPE 

OLIVEIRA DO CARMO a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 815507 Nr: 21950-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEGIÃO DA BOA VONTADE, ISMAEL JOSÉ DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA SANDER ARDITO - 

OAB:157356, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15.392, 

OLAVO MARIANO RIBEIRO - OAB:220747, OLINDA FRANCISCA 

JUNQUEIRA - OAB:418396/OAB-GO, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15.304

 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 dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)LAURO 

GONÇALO DA COSTA a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 775660 Nr: 28921-43.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA INACIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA MARIA DA CUNHA GUIMARAES, 

MAURO DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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 dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)MARCELO 

ALVARO C. N. RIBEIRO a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1162809 Nr: 37102-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO LEÔNCIO GAÍVA NETO, KEYLLA CRISTINA 

DE ARRUDA GAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)SEBASTIÃO 

MANOEL PINTO FILHO a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 445146 Nr: 19875-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SARRUF, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) VICTOR HUGO 

DA SILVA PEREIRA a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 447007 Nr: 21153-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

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

OAB:4384 - B, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - 

OAB:15.999-B, Fabio Henrique Prado Cruz - OAB:21.130/MT, JUCINEI 

DA SILVA NUNES - OAB:11799/MT, KELLY CRISTINA PIMENTEL 

PIEPER ESPINOLA - OAB:22726, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, NAIANE CAVALCANTE BATISTA - OAB:22937/O, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:10524/DF, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) VICTOR HUGO 

DA SILVA PEREIRA a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1064554 Nr: 52985-15.2015.811.0041

 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: FÁBIO ADRIAN DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMESON CORSINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.
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1. Redesigno o dia 25/09/2018 às 16h30min para realização da audiência 

de instrução.

2. Intime-se a Defensoria Pública para comparecer à nova data, bem como 

para que informe o novo endereço do réu, uma vez que ele não se 

encontra mais no endereço que consta nos autos.

3. Informado o endereço, expeça-se o mandado de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 727879 Nr: 23778-10.2011.811.0041

 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: GRACI OURIVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TADEU CICERO DE SÁ, CECILIA 

ARRAIS CICERO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, CLAINILTON AGUIAR LEITE - OAB:12.344 MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - 

OAB:15910/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107-MT

 Desta feita, preenchidos os requisitos legais autorizadores da ação 

possessória, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de 

posse formulado por Graci Ourives De Miranda contra Antônio Tadeu 

Cicero de Sá e sua esposa Cecília Arrais Cicero de Sá, a fim de 

reintegrá-la na posse de 5,66m² do Lote 01-A, imóvel nº 625-A, da Rua 44, 

bairro Boa Esperança, nesta Capital/MT, de acordo com a perícia de fls. 

595/609, concedendo aos réus o prazo de 30 (trinta) dias para 

desfazimento do muro, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais).Condeno os réus ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.INTIMO as partes, 

via DJE, desta decisão.Ocorrendo o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1276300 Nr: 551-44.2018.811.0041

 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: OTACÍLIO VICENTE PUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANISIO PEREIRA DE SOUZA, MAYCON 

DOUGLAS A SILVA CHERER, RONIVALDO ROBERTO BERGAMIM, 

ANTONIO BIGOLA FILHO, JOILSON DUARTE DA SILVA, IGOR BRIZOLA, 

PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, ELIAS PEREIRA DE SOUZA, ELIÉSIO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463, MILTON CHAVES LIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692

 PROCESSO Nº. 5541-44.2018.811.0041 – Cód. 1276300

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº 856/2018, que modificou o 

horário de expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça 

Estadual de mato Grosso, no dia 06/07/2018 das 07h00min às 11h00min, 

redesigno a audiência de justificação para o dia 01 de Agosto de 2018, às 

13h30min.

Oficie-se ao juízo deprecado quanto à modificação da data para que 

possa proceder a retificação citação.

Cuiabá, 3 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1308108 Nr: 10397-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APROVAPI - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE PADRE INÁCIO, ANTONIO EDUARDO 

STOLFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, MTA - 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES AGRARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, diante da intempestividade e da ilegitimidade ativa, pelo todo 

exposto e com fundamento nos art. 330, II e III, e art. 485, VI, ambos do 

Código de Processo Civil, indefiro a inicial e julgo extinta a presente ação 

de embargos de terceiro, sem resolução do mérito oposto por APROVAPI 

– ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE PADRE 

INÁCIO contra MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO e MOVIMENTO DOS 

TRABALHARADORES AGRÁRIOS - MTA.Condeno o embargante, ainda, 

ao pagamento das custas, o que mantenho suspenso pelo prazo de 5 

anos por serem os embargantes beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98, §3º do CPC.INTIMO as partes da presente decisão. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Dê ciência ao 

Ministério Público

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928339 Nr: 48426-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, ADALTON DONIZETE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8.056/MT, 

DIOGO GALVAN - OAB:8056, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3613/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO DE OLIVEIRA 

TAVEIRA, para devolução dos autos nº 48426-49.2014.811.0041, 

Protocolo 928339, 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): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1063894 Nr: 52678-61.2015.811.0041

 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: DIOGO MARTINS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO RAMOS FILHO, ALESSANDRA 

MARIA DA CONCEIÇÃO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

formato de documento do Word, para o endereço 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 741578 Nr: 38396-57.2011.811.0041

 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: MARIA GONÇALVES ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO ANTÔNIO CARVALHO SILVA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 
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FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20.572/O, GABRIELA DE 

SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento à decisão proferida neste 

processo, encaminho os autos à Defensoria Pública para Defesaria 

Pública, pessoalmente, para que no prazo de 20 (vinte) dias, manifeste 

quanto ao laudo pericial juntado às fls. 206/255.

Visando dar prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução para 

o dia 21/08/2018 às 16h30min.

INTIME a parte ré, via DJE, sendo, pessoalmente, a Defensoria Pública, 

para em 05 dias pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes conforme 

dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar 

ou complementar o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa 

destas, nos termos do artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe ao d. patrono da parte intimar suas testemunhas (art. 455 

do CPC), com exceção da Defensoria Pública, cujas testemunhas serão 

intimadas conforme dispõe o art. 455, §4º, IV do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 718277 Nr: 11643-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO VIEIRA, VALDOMIRO VIEIRA, MARIA 

CLARA VIEIRA

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

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT4978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DAVI MARQUES - OAB:14678

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de reintegração de posse formulado CESAR FERNANDES DA 

SILVA, em desfavor de ROMARIO VIEIRA, VALDOMIRO VIEIRA e MARIA 

CLARA VIEIRA, tendo por objeto o imóvel denominado Chácara 34, 

loteamento Parque Humaitá, localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, 

nesta Capital, ratificando a decisão liminar de fls. 59/60.Condeno os réus 

ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º c/c 86 parágrafo único do CPC, mas mantenho suspenso, 

pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.Intimo as 

partes, por intermédio de seus Patronos, via DJE.Preclusa a via recursal, 

dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com 

as formalidades de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003885-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HAKLLEY CRISTIAN MORAES (RÉU)

NASLEY VITORIA FERREIRA (RÉU)

JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA DIAS ZANIN CREPALDI DE BARROS OAB - MT21292/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Junto neste ato as 

informações prestadas aos autos de recurso de agravo de instrumento 

1006822-78.2018.8.11.0000. 2. Determino o cumprimento da decisão 

proferida no recurso, com a imediata suspensão da decisão de 

reintegração de posse, inclusive com o recolhimento do mandado, caso 

expedido. 3. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Cuiabá, 

3 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006980-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RAMOS (RÉU)

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006980-44.2017.8.11.0041. AUTOR: 

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: ANTONIO 

CARLOS RAMOS, SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS Vistos. 

Frustrada a citação do requerido, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 03.09.2018, às 09:00 horas, que será realizada na sala 07 da 

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

Fórum. Intime-se o requerente, bem como cite-se e intime-se o requerido 

“por oficial de justiça” no endereço informado id. 12205870. A guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça encontram-se juntadas (id. 12205876 e 12205881). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009784-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY BOMBAZAR DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018138-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYLSON PAULO DA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018138-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AYLSON PAULO DA CRUZ DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 26.09.2018, às 10:45 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 
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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: 1018904-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018904-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL RÉU: 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 27.09.2018, às 08:00 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de 

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

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933156 Nr: 50998-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA CRISTINA DE AGUIAR LIMA, JOSENEL 

FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINE DANELICHEN DE SOUZA 

PINTO, ROBERWAL MUNIZ SILVA COSTA, WILIAN DANELICHEN DE 

SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

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

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

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

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

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923371 Nr: 45432-48.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL BRUNO MORAES DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE FREITAS 

RIBEIRO TAQUES - OAB:17393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT, 

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

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Ante o exposto, com fulcro no que estabelece o art. 487 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, condenando o 

requerido ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.Por entender 

que o autor sucumbiu na parte mínima do pedido, condeno o réu, ainda, ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do art. 

86, todos do Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se.Cuiabá, 03 

de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943776 Nr: 56730-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA FRANCISCA DE JESUS MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, 

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mara Jane Silva Lima - 

OAB:8523/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente 

demanda, ao que CONDENO a requerida ao pagamento do saldo 

remanescente do aluguel - 07 dias -, referente ao mês de maio de 2014, 

no montante de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), devidamente 

corrigidos pela INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o 

vencimento da obrigação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento do 

IPTU na monta de R$ 292,71 e do débito de energia no montante de R$ 

256,24, que deverão ser corrigidos pelo INPC desde o efetivo pagamento 

pela autora, acrescido de juros de mora de 1%a.m., desde a citação válida 

da requerida nos autos.Concedo à requerida a gratuidade pleiteada em 

sede de contestação. Contudo, considerando a sucumbência recíproca 

entre as partes, condeno cada parte ao pagamento de custas e despesas 

processuais, no montante de 50% e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em R$ 10% (dez por cento) do valor da 

condenação a cada um dos procuradores das partes, nos termos dos 

artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC, ressalvando a condição de 

suspensão da exigibilidade estabelecida pelo art. 98, § 3º do CPC.P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se, observando-se o disposto no art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794935 Nr: 1259-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIETA DUARTE DE MOURA, ELVIDIO DE 

MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA CAVALCANTE DA 

SILVA MOURA - OAB:7553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Processo n. 1259-70.2013.811.0041Código 794935Vistos.Verifico nos 

autos que a devedora compareceu informando o pagamento do valor que 

entendia devido (fl. 210/211), contudo, a credora compareceu requerendo 

o levantamento do valor incontroverso, bem como o prosseguimento da 

execução ao argumento de que não foi depositado o valor integral do seu 

crédito (fls. 212/220).Desta feita, defiro o levantamento do valor 

incontroverso depositado judicialmente pela devedora, devendo ser 

expedido o competente alvará, conforme requerido (fls. 217), que possui 

poderes para tanto (fls. 16), observando 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.Sem prejuízo, 

intime-se a executada através de seu patrono para cumprimento da 

obrigação do saldo remanescente, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.Em caso de discordância do valor 

devido, remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do 

cálculo nos moldes da condenação, independentemente de nova 

conclusão.Com o retorno dos autos, intime-se as partes para 

manifestarem acerca do cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Ultimada as providências, conclusos.Cuiabá/MT, 03 de julho de 2.018. 

Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910575 Nr: 37232-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL DE ATAYDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Ante o exposto, considerando toda a fundamentação fática e jurídica 

acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para: (...)d) condenar a parte requerida a restituir à 

parte autora o montante equivalente aos 90% (noventa por cento) do valor 

pago por esta de R$ 41.613,68 (quarenta e um mil seiscentos e treze reais 

e sessenta e oito reais) devendo sobre o valor a ser restituído influir a 

correção monetária a partir do efetivo prejuízo (s.43/stj) pelo índice do 

INPC e juros de mora de 1% a partir da citação, sendo devida a retenção 

pela parte requerida, promissária-vendedora, do montante equivalente a 

somente 10% (dez por cento) do valor pago Desta feita, recebo os 

embargos de declaração interpostos pela primeira e segunda embargante 

e REJEITO os embargos de declaração de fls. 142-162, e ACOLHO os 

declaratórios de fls.136-14, para sanar a omissão do dispositivo. Caso 

haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Julho de 

2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788879 Nr: 42871-22.2012.811.0041

 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: ALCIDES CERSULINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 [...] Assim, por serem intempestivos, os embargos declaratórios de fls. 

212-216 não comportam conhecimento.Com estas considerações, NÃO 

CONHEÇO dos presentes embargos de declaração.Após o cumprimento 

do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao 

egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Julho de 2018Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845433 Nr: 49140-43.2013.811.0041

 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: MARCIO IPPOLITO PELUFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 [...] Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Caso haja 

a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Julho de 

2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de DireitoCom relação a omissão 

do valor a ser restituído, como a emabargante foi a beneficiada com o 

pagamento das taxas de evolução de obra, e ela trouxe aos autos 

documentos que expõem as taxas cobradas (fls.293-294) a embargante 

tem toda a possibilidade de saber o valor a ser restituído.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807125 Nr: 13598-61.2013.811.0041

 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: DANILO MUNIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:10.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Ante o exposto, considerando toda a fundamentação fática e jurídica 

acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na exordial para: (...)Os valores arbitrados a título de danos 

morais devem ser corrigidos monetariamente pelo INCP e juros legais de 

1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da 

sentença (Súmula nº 362 STJ). Diante do exposto, recebo os embargos de 

declaração interposto pelo autor e ACOLHO a pretensão recursal para 

sanar a contradição apontada, alterando a sentença de fls. 206-215 para 

decotar da parte dispositiva a correção monetária aos alugueis e a 

incidência de multa diária.Certifique-se a tempestividade da sobredita 

interposição recursal de fls. 300-341.Após o cumprimento do disposto no 

§ 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

J u s t i ç a  p a r a  a p r e c i a ç ã o  d a  i n t e r p o s i ç ã o 

recursal.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Julho de 2018Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733648 Nr: 29895-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: VALERIA DE FREITAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. DA S. COSTA COMÉRCIO ME ( STIK MODAS 

)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA LAURA METELLO DE 

FREITAS - OAB:12177-E, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 29895-17.2011.811.0041

Código 733648

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, 12 de junho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945540 Nr: 57753-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES FEITOSA

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

SEGUROS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO JOAO 

ZANATA, para devolução dos autos nº 57753-18.2014.811.0041, 

Protocolo 945540, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 345970 Nr: 16294-46.2008.811.0041

 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: THIAGO DERECK VIEIRA DE ALMEIDA, LANÇA MODAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ EDUARDO PAGANINI DA 

SILVA, ERMIDE ZUBEIDE PAGANINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, HENRIQUE CÉZAR GONÇALVES 

PARREIRA - OAB:6265, HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUKE APARECIDA RAMOS 

CAPISTRANO - OAB:12.471, LORENA RAMOS SORES OAB-12805 - 

OAB:, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

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

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

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

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

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076629 Nr: 58354-87.2015.811.0041

 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: JOSE MARCIO DE SOUZA

 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 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. 96. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076629 Nr: 58354-87.2015.811.0041

 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: JOSE MARCIO DE SOUZA

 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 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, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a petição juntada aos autos às fls. 

145/150, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 403659 Nr: 35657-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO LUSTOSA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY BENEDITO VITAL SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036985 Nr: 40076-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO CARLOS COSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZARIFE KALIL JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KAROLINE BANHOS DO CARMO 

ONTIVEROS - OAB:11516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410

 Processo n. 40076-38.2015.811.0041

Código: 1036985

Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral proposta por LIDIO 

CARLOS COSTODIO em face de ZARIFE KALIL JAUDY.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 05.07.2018 (fls. 

235/237), o requerente compareceu nos autos comunicando o falecimento 
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da parte requerida, requerendo a suspensão do feito (fls.272).

Diante da informação do falecimento da requerida, determino a suspensão 

da tramitação do feito, com fulcro no artigo 313, I, do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte autora para no prazo de 02 (dois) meses promover a 

habilitação do espólio sucessor e/o herdeiro para que se manifeste sobre 

a presente ação (art. 313, §2º, I do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888052 Nr: 21938-57.2014.811.0041

 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: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTINE WACHENFELD BRUNE, LIRIO 

VESAR, LENOIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, 

ROBISSANIA DA SILVA FELIX - OAB:16766, TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 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 do 

valor depositado à título de caução. Nada mais.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008921-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005534-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA COSINE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006826-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. S. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. A. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. O. S. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

intime-se a parte para manifestação sobre o laudo, no prazo sucessivo de 

10 (dez) dias

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020357-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANE VITORASSI DE TOLEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES OAB - MS9056 (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 220773 Nr: 29043-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY MATOS CARVALHO, JOAQUIM BENEDITO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU AÇOMINAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168, DOUGLAS FERNANDO CORREA RIBEIRO - 

OAB:7.991/MT, DOUGLAS FERNANDO CORREIA RIBEIRO - OAB:7991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BROTTO DE BARROS 

MILARÉ - OAB:207.104/SP, JULIANA FILARETO - OAB:297.619/SP, 

MARÍLIA CANTO GUSSO - OAB:246.766, ORDALINA TEIXEIRA 

GONÇALVES DA CUNHA - OAB:17508/MT, VANIA WONGTSCHOWSKI 

KLEIMAN - OAB:183.503 SP, Victor Salgado - OAB:SP/ 389.619

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Consigno que a parte executada/agravante cumpriu, tempestivamente, 

com o quanto disposto no § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil 

de 2015, consoante se verifica dos documentos de fls. 674 e 690.

Informação esta devidamente prestada ao relator do Agravo de 

Instrumento n. 1006843-54.2018.8.11.0000, o eminente Des. Sebastião 

Barbosa Farias, em trâmite perante a Primeira Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça Estadual, através do Ofício n. 41/2017/GAB expedido 

nesta data, em resposta à requisição de fls. 691-693.

Diante do efeito suspensivo atribuído à interposição, aguarde-se o 
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presente feito sobrestado, até o julgamento do recurso.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823728 Nr: 29808-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON COSTA OLIVEIRA, JOSIANE VERGINIA DA 

SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Processo nº 29808-90.2013.811.0041

Código 823728

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações.

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. 67).

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 do 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, 18 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 314200 Nr: 19160-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA CUNHA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA MONTEIRO BORGES, ASSOCIAÇAO 

BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/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 o calculo de fls.954/968, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925735 Nr: 46968-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASSAN ZAKI FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

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

OAB:4.729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT, WILSON 

SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil de 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, 

relativamente à conta corrente nº 08240017205; b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento no valor de R$ 3.074,80 ( três mil e setenta e 

quatro reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de 

correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros de 

mora de 10% ao mês a partir da citação válida; c) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

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).Condeno a parte 

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. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909947 Nr: 36822-91.2014.811.0041

 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: GISELE MAGALI DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado em 

audiência e, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 

487, III, b, do Código de Processo Civil.Cada parte arcará com os 

honorários dos seus respectivos patronos.Sem custas remanescentes 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.Diante da desistência do prazo 

recursal pelas partes, arquive-se o feito com as devidas baixas de 

estilo.Intime-se.Cumpra-se.Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o 

encerramento. Eu, Silvan Ramires Filho, que digitei.EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789796 Nr: 43824-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELITA MARIA FERREIRA, LUIZ CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ANDRE ROSA MIGUEIS, ELLEN 

RIBEIRO TOSTA MIGUEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS 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.: 713352 Nr: 7719-44.2011.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INCORIAL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICINATO SOARES DE LIMA, PAULO 

LEONARDO ARAÚJO LIMA, PATRICK ARAÚJO LIMA, CICINATO SOARES 

LIMA JUNIOR, PABLO MATEUS ARAUJO LIMA, SIDNEI ARI BELLINCANTA, 

IVETE SCUSSIATTO BELLINCANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BALBINO VILELA 

JUNIOR - OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO LUCIO DE 

ARRUDA - OAB:4521-0

 Defiro o pedido de fls. 272/273.

Citem-se os requeridos nos endereços obtidos em consulta aos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL e mediante oficial de justiça e/ou 

carta precatória para melhor exito da diligência.

Cumpra-se com urgência, uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886540 Nr: 20931-30.2014.811.0041

 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: ANATALIA NOGUEIRA COSTA, MILTON GONÇALVES 

BARBOSA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA, ANA EDEWIRGES CASTRO 

NUNES DE SIQUEIRA, SEBASTIANA FLORES, JAIR NUNES DE SIQUEIRA, 

ARÃO MOREIRA DE CASTRO, EMILIA MENA DE CASTRO, IVONE LIMA DE 

FIGUEIREDO, JUSSAMIRA IARA DA SILVA BULHÕES, PAULINA SILVA 

COELHO, REGINALDO DE PAULA CORREA, ROSANGELA PINHEIRO 

ARRUDA CORRÊA, LOURIVAL GONÇALVES DE MELO, ARLLIANY 

CHAVES MENDONÇA, JOÃO BERTOLINO, AGACIS TADEU LEQUE DA 

SILVA, LUCIDIA FRANCISCA DE ARRUDA SILVA, MIRIAN PIZOTO DE 

QUEIROZ

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

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, 

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CAIXA 

SEGURADORA S.A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, RICARDO PAPALEO BERWANGER - OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 

OAB/RJ, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, 

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

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se as 

preliminares suscitadas e a questão prejudicial da prescrição;b)DEFIRO a 

produção da prova pericial;c)INDEFIRO a produção de prova documental 

consistente na expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT e 

COHAB-MT;d)Nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, a empresa MEDIARE, com endereço na Av. Isaac Póvoas, n. 

586, Sala 1-B, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-340, telefone: 65- 

3322-9858, sitio eletrônico www.mediaremt.com, endereço eletrônico 

contato@mediaremt.com, a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, o profissional para a realização da perícia e sumula 

curricular. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, arguir impedimento ou suspeição, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Após, intime-se o perito nomeado 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 tanto pela parte autora 

como pelas requeridas, as despesas deverão ser rateadas igualmente 

entre os litigantes, ficando cada um responsável pelo pagamento de 1/6 

(um sexto), nos termos do art. 95 do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, 

caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência;Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 

de julho de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775936 Nr: 29216-80.2012.811.0041

 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: IVO CARLOS FRANGE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VASCONCELOS, CARLOS 

HENRIQUE RACHID DE ANDRADE, CONSTRUTORA CAIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO NERES DA 

CUNHA - OAB:2669/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODOLFO CORRÊA 

DA COSTA JÚNIOR, para devolução dos autos nº 

29216-80.2012.811.0041, Protocolo 775936, 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.: 1019033 Nr: 31388-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA GABRIEL DE SOUZA

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERGES JUNIOR 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 31388-87.2015.811.0041, Protocolo 

1019033, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103364 Nr: 11879-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO FRANÇA MATTOS

 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:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o calculo de fls. 116, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 891470 Nr: 24191-18.2014.811.0041

 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: APARECIDA DE FRANÇA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSCAPE COMPANY INFORMAÇÃO E 

TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAIAN FERNANDES LEOTTI - 

OAB:14414/MT, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:20347-A

 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. 194/202, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 844509 Nr: 48317-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB: OAB/MT 8264, FERNANDA DE 

PAULA GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 178/185, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 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 CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 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 Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763444 Nr: 16029-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R ORLATO - ME, BRASILIAN EXPRESS 

GERENCIAMENTO E TRANSPORTES LTDA, RODOBENS ADM. E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA., SUL AMERICA CIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - 

OAB:14658/MT, JOICE VENANCIO DE SOUZA LOURENÇO - 

OAB:166.790, RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - OAB:103.792 RJ, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:208972/SP, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7302-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA RODOBENS ADM. E 

CORRETORA DE SEGUROS 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877526 Nr: 15135-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

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

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 741/820, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 5666 Nr: 48-87.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGB CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABÍLIO SEABRA - 

OAB:976/MT, JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - OAB:43.849/MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar o 

demonstrativo atualizado do débito remanescente, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921270 Nr: 44177-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 415659-5/2018 no 

valor de R$ 15.671,55.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1071277 Nr: 55957-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS THIAGO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 415658-7/2018 no 

valor de R$ 5.395,19.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1159829 Nr: 35852-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÉRSO FREDERICO DA SILVA

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

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

OAB:7.585/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 415673-0/2018 no 

valor de R$ 1.754,53.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 385244 Nr: 20958-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FRANCISCO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 415678-1/2018 no 

valor de R$ 25.125,89.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1063287 Nr: 52484-61.2015.811.0041

 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: FATIMA DA SILVA ROCHA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELE ALVES CARDOSO - OAB:7725 

MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 296/347, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 914118 Nr: 39582-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA-ME, 

MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 135/186, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 733276 Nr: 29511-54.2011.811.0041

 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: NILZA VICENCIA TIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO GOMES BEZERRA, Claudia 

Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 Dê-se vista ao Defensor Público para manifestação acerca da petição de 

fl. 314, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 792350 Nr: 46446-38.2012.811.0041

 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: VIVIANE CURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A, KIRTON 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ROSA MANZANO - 

OAB:15808/MT, BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - OAB:15.936/MT, 

FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, GABRIELA C. TORTOLA - OAB:15.945, 

YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:17846/A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 115623 Nr: 5244-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUBOPLAS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO ADILSON CAMPOS

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

OAB:6.486-B, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 468/469, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825625 Nr: 31600-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR ALEXANDRINO ANTUNES, AMARILDO 
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ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE HERCULANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Santos Damaceno - 

OAB:7.065/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. 126/127, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075686 Nr: 57784-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, MARCELL 

TONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, ELSON DUQUE DOS SANTOS - OAB:MT/14.234, 

ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/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 da designação da 

pericia para o dia 01/08/2018, às 09:30 horas que realizar-se-á na clinica 

do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 

843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 - entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seu patrono da referida designação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 347313 Nr: 17406-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ASSESSÓRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIAMARA DE OLIVEIRA FERREIRA - ME, 

INDIAMARA DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259, Fernanda Menegasso Prioto - 

OAB:11570/MT, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-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. 158/159, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016475-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAONE DUARTE GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, 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, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). 26 de junho 

de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007933-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ANTONIO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007933-08.2017.8.11.0041 DESPACHO Analisando 

detidamente os autos, verifico a ausência de citação conforme certidão do 

Oficial de ID 5898652. No entanto, consta que equivocadamente a autora 

passou por perícia médica conforme laudo acostado de ID. 8308912. 

Considerando a falta de citação de válida, registro que tal ato é NULO. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 10:15 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, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009119-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009119-32.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

No prazo da audiência de conciliação, intime-se a autora para que informe 

o endereço eletrônico das partes, conforme determina o art.319,II do 

CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2018 às 12:30 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 
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José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

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

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

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 5 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027535-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PRIMA DOS SANTOS ARAUJO (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020084-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIS RIBEIRO DE ARRUDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019933-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUSMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024923-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR SILVA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024811-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HELENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020534-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO CEZARIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025058-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO OLIVEIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023826-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KAROLINE DE ASSIS BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029989-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE MORAES JUSTINO JUNIOR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014362-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 4 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009714-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BAIA HERANI HOSI (AUTOR)

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI (AUTOR)

MICHELLE BAIA HERANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009714-31.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 10:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033093-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JASTON PEREIRA DE OLIVEIRA (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 

13997965), no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 4 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012652-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DA SILVA FLOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

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 

13998049), no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 4 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 896279 Nr: 27203-40.2014.811.0041

 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: THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 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

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 835398 Nr: 40567-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO VITORIO FILHO, EVANDRO VITÓRIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT, WELDER QUEIROZ DOS SANTOS -UFMT - OAB:11.711 

MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 741060 Nr: 37839-70.2011.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLADMIR DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753, 

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - OAB:9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:103334

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 730397 Nr: 26451-73.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS 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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881434 Nr: 17654-06.2014.811.0041

 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: JEREMIAS COELHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem , no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932038 Nr: 50427-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, ELAZIO EIFLER, IVO 

BALENA, ESPOLIO DE JOSE ALBANO HOFFMANN, IDA DEVES 

HOFFMANN, JACÓ DEWES HOFFMANN, NELZA MARILIA DE 

ALBUQUERQUE NUNES, JOSÉ FERREIRA, FRANCISCO DEVES 

HOFFMANN, LUCIA HOFFMANN DIDONÉ, JANE MARIA HOFFMANN, JOSE 

ALVES FERREIRA, NOEMI CANABARRO RODIGHERI, OSMAR DO 

NASCIMENTO, WALTER RIBEIRO BUENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG79.757, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/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) RAFAELA GALESKI, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 814776 Nr: 21232-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMIR JOSÉ LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. William Khalil - OAB/MT 

6.487 - OAB:

 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) PAOLA REZENDE BEJARANO, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 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

 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) GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452741 Nr: 24791-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: L. S. C., DOLORES COSTA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCA ATIVA CENTRO DE ENSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre o documento juntado às fls. 295/307, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 98563 Nr: 6066-95.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio José Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24.540-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique H. Belinotte - 

OAB:68265

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, certifico 

que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1119067 Nr: 18322-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONNY ROTHER, KELLY ROTHER BERTAGNOLI, 

PATRICE ROTHER CREPALDI, PATRICE ROTHER CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA DIRENE TARGA DE MORAES - ME, 

VANDA DIRENE TARGA DE MORAES, MAURO TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1132053 Nr: 23893-55.2016.811.0041

 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: LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 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) MACKSON DOUGLAS BOABAID DE 

SOUZA, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 879137 Nr: 16253-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEMER MARMORES E GRANITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. PACHECO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FIORIO - OAB:, MARJORY 

ULTRAMAR G FREITAS - OAB:13113/ES

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 758751 Nr: 11010-18.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE, 

GONÇALO VASCONCELOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROALDO VILELA ROCHA, ROSINEI RONDON 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES GOMES 

- OAB:13473-A, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, 

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14.974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEURY KETLIN DE ARAUJO 

OLIVEIRA - OAB:OAB 20.127/o, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/O

 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) THIAGO FIORENZA DE SOUZA, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 744587 Nr: 41639-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIMAR AUGUSTO NISCZACK, ALEXANDRE RAMIV 

NISZCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MILTON TOLEDO SANTANA, VALDEK 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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) JORGE DE MORAES FILHO, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881924 Nr: 17966-79.2014.811.0041

 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: JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

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

- OAB:12291/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, 
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JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/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) MARIA ALICE MALHEIROS DALTRO

, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825220 Nr: 31232-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFFAEL TOGLIATTI ROCHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIAL PAULISTA DE PROTEÇÃO 

AUTOMOTIVA AIPESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUE AMARAL - 

OAB:13.598/MT, JEAN CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA - 

OAB:SP-232.992, WASHINGTON HUMBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA - 

OAB:219.432/SP

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, 

às fls. 215/217, são tempestivos.

 Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 918010 Nr: 42076-45.2014.811.0041

 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: BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO

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

TRABALHO MÉDICO

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 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) SAULO DALTRO MOREIRA SILVA, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923147 Nr: 45313-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 489/489v, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917429 Nr: 41692-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, RITA 

TEREZINHA KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE G. FERNANDES BALDUINO 

- OAB:13.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GONÇALVES 

SANTOS - OAB:421/A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 162/163, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131221 Nr: 23494-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLH RECUPERADORA DE CRÉDITO E ASSESSORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, JOAO 

BOSCO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAY CAVALCANTE DE 

MIRANDA VASS - OAB:13349, MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5.959, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:15.791/MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 87, impulsiono estes autos 

encaminhando intimação à parte autora para manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173070 Nr: 41347-48.2016.811.0041

 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: ISABEL MARTIM SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069615 Nr: 55239-58.2015.811.0041

 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: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDER VANDERLEI DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 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
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1148099 Nr: 30830-81.2016.811.0041

 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: VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 123/128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 385154 Nr: 20675-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 

JOÃO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198- B, DANIEL ZAMPIERI BARION ( procurador do municipio 

de cuiaba) - OAB:7.519/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO 

- OAB:4.667/MT, LORENA MARIA DE NORONHA - OAB:11371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela requerente 

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA às fls. 488/519 é 

tempestivo. Desta forma, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, 

VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778108 Nr: 31502-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DA SILVA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 2982 Nr: 3610-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, DR. LUIZ SOUZA REIS - OAB:2408-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUARES RAMIRO 

ZAIM - OAB:4.656/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) KAROLINE MILHOMEM DE ABREU 

BALATA, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912167 Nr: 38287-38.2014.811.0041

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA OLIVEIRA PIZANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Rodrigo Leite de Barros 

Zanin - OAB/MT 12.129 - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1114547 Nr: 16525-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA ROQUES DE FARIA, ESTELLA DE 

OLIVEIRA PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Messias Gusmão - 

OAB:21183/O, LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - OAB:10144/O

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453322 Nr: 25214-38.2010.811.0041

 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: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA ALVES DA COSTA

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/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) ARIADINE GROSSI, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371131 Nr: 7662-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA GABRIELLA BATISTA SILVA, MARIA 
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LUCITANIA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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) ARIADINE GROSSI, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114547 Nr: 16525-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA ROQUES DE FARIA, ESTELLA DE 

OLIVEIRA PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Messias Gusmão - 

OAB:21183/O, LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - OAB:10144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTELLA DE OLIVEIRA PARRA, Cpf: 

03516763175, Rg: 1726650-5, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento 

c/c Cobrança de Alugueis e Antecipação de Tutela na Imissão na Posse, 

proposta por ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, 

professor, portador do RG nº 326.264 SSP/MT e inscrito no CPF nº 

304.052.111-04, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 05, 

Bairro Apeona, na Cidade de Itiquira-MT, CEP: 78053-744, em face de 

Silvana Roque de Faria, brasileira, divorciada, empresária, portadora do 

RG nº 12504-04 SSP-MT e inscrita no CPF nº 405.857.941-20, residente e 

domiciliada na Avenida das Palmeiras, nº 20, casa 505, Condomínio Rio 

Coxipó, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT e ESTELLA DE OLIVEIRA 

PARRA, brasileira, portadora do RG nº 1726650-5 SSP-MT e n.da ordem 

de classe F-6088 CRECI e inscrita no CPF nº 035.167.631.75.As partes 

firmaram contrato de aluguel do imóvel descrito no endereço da primeira 

requerida, todavia, não pagaram. A presente demanda é para cobrança 

dos alugueis em atraso no valor de R$ 18.986,50 atualizados até a data da 

propositura da presente ação. Após várias tentativas de citação da 

segunda requerida restarem infrutíferas, decidiu-se a citação da Sra. 

ESTELLA DE OLIVEIRA PARRA por edital.

Despacho/Decisão: Processo n° 16525-92.2016.811.0041Código: 

1114547Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas de citação da 

executada, bem como as diversas buscas de endereços já realizadas, 

DEFIRO citação da ré Estela de Oliveira Parra por edital. Cite-se por edital, 

nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias, as rés.Citado, 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 - 

CIA0068935-56.2016 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 

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.Expeça - se carta precatória para citação da ré Silvana Roques 

de Faria, conforme determinado a p. 154.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 20 de outubro de 2017.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, 03 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912167 Nr: 38287-38.2014.811.0041

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA OLIVEIRA PIZANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Rodrigo Leite de Barros 

Zanin - OAB/MT 12.129 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILVA OLIVEIRA PIZANI, Cpf: 

98175955104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de cobrança proposta pela 

empresa Domani Distribuidora de Veículos Ltda. em desfavor de Nilva 

Oliveira Pizani. A Autora é credora da parte adversa da quantia líquida e 

certa de R$ 3.155,42. A parte Autora apesar dos vários esforços – 

telefonemas, postagem de cobrança, protesto cambiais etc. – para o 

recebimento do crédito, não houve sucesso em receber a importância 

devida. Diante do inadimplemento da obrigação de pagar, necessária a 

intervenção do Poder Judiciário para fazer valer o direito da Autora. Diante 

dos fatos elencados a Autora requer no mérito, a condenação da(o) Ré(u) 

ao pagamento do valor de R$ 3.155,42, a ser atualizado à época da 

prolação da sentença e a condenação nas custas processuais e 

honorários de advogado em 20% (vinte por cento) sob o valor da 

condenação.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de citação por edital da requerida. 

Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do 

réu.Intime-se.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 03 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878413 Nr: 15747-93.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: IRANILDO ERLES DE SOUZA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Guilherme Brito - OAB/MS 

9.982 - OAB:, Dr. Henrique Lima - OAB/MS 9.979 - OAB:, Dr. Paulo de 

Tarso Pegolo - OAB/MS 10.789 - OAB:, FRANCIELLI SANCHEZ 

SALAZAR - OAB:15140, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28 de Agosto de 2018, às 09:00h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1053151 Nr: 47979-27.2015.811.0041

 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: ROMARIO COIMBRA MARTINS

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca do documento 

juntado às fls.115/122, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714256 Nr: 9012-49.2011.811.0041

 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: CELSO JOSÉ HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO FRIGIER DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação de fls. 67/69 no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906890 Nr: 34818-81.2014.811.0041

 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: IVANILDO PEREIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICÉIA COELHO SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:17959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 213B/261.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753977 Nr: 5934-13.2012.811.0041

 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: ELIANE AQUINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13802/MT, 

MARLOS RAPHAEL CAMARGOO SILVA - OAB:23105/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLOS RAPHAEL 

CAMARGOO SILVA,  para devo lução dos autos nº 

5934-13.2012.811.0041, Protocolo 753977, 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884685 Nr: 20336-31.2014.811.0041

 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: ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES 

FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, GISELLE PAULO SERGIO DA SILVA - OAB:20.298-A, HELIO 

NISHIYAMA - OAB:12919, João Carlos de Lima Junior - OAB:142.452, 

LIMA JUNIOR, DOMENE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP

 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) JOAO CARLOS POLISEL, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881434 Nr: 17654-06.2014.811.0041

 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: JEREMIAS COELHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/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) MILTON JONES AMORIN VIEIRA, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894441 Nr: 26182-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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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

 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) MILTON JONES AMORIN VIEIRA, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117146 Nr: 6214-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATÉLITE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIEL REGIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fl.123, certifico que procedo a intimação 

do exequente para tomar conhecimento acerca da resposta do ofício de fl. 

127, devendo trazer o valor atualizado da obrigação e requerimentos 

pertinentes, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 436919 Nr: 15096-03.2010.811.0041

 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: BB SEGURO AUTO - BRASIL VEÍCULO CIA. DE 

SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA ALVES DA CUNHA, SONGIR ALVES 

DA CUNHA, PANTANAL TRANSPORTE URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660

 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) RAFAEL WILLIAN BATISTA, 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):

 Cod. Proc.: 1132609 Nr: 24125-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DE ABREU PERES

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 86/90, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036177 Nr: 39675-39.2015.811.0041

 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: ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESA CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA, 

SAULO GOMES PENA, JOSEFA AMBROSIO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT14264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/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) DAVI SOARES DE MIRANDA, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1300141 Nr: 8524-50.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DINIZ - 

OAB:12126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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) DAVI SOARES DE MIRANDA, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886152 Nr: 20636-90.2014.811.0041

 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: PAULO MARIO COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haona Laysla da Silva Boska - 

OAB:18342 - OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, 

às fls.191/259, são tempestivos.

 Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779677 Nr: 33161-75.2012.811.0041

 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: ENEAS PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Embargado/autor para 

manifestar sobre os Embargos de Declaração o qual foi protocolado 

tempestivamente, no prazo de 05 (cinco)dias.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019133-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019133-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do 

presente feito para uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública 

desta Comarca, conforme endereçamento da inicial. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019459-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019459-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GERALDO SILVA DE SOUZA RÉU: INSS Vistos etc. Determino a imediata 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas em 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme endereçamento da inicial. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006186-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

P.H.L.S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DA COSTA CRIVELARO CARONE OAB - SP257476 

(ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006186-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIS PAULO DA SILVA, P.H.L.S REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos etc. Embora seja dever do advogado, determino que a Secretaria 

habilite no sistema PJE o advogado constituído pela Requerida (id n. 

13906724). Em razão do contido na certidão de id n. 13892469, redesigno 

a audiência de Conciliação para 25 de setembro de 2018, às 10:30 horas, 

a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Intimem-se as partes através seus advogados, via DJE. Ressalto 

que as partes deverão estar acompanhadas de advogado e que a 

ausência injustificada poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º e §9º, Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011591-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNE RYSIA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 4 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029422-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA PANKA AYRES OAB - PR40654 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EXECUTADO)

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 4 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023739-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO PARO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 4 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020433-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANDERSON PIMENTA FERREIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020433-43.2016.8.11.0041. AUTOR: 
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JULIANDERSON PIMENTA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o Requerente para que 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do cumprimento voluntário 

da obrigação pela Requerida. Inexistindo manifestação, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo, em virtude do trânsito em 

julgado da sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015270-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VALERIA DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015270-82.2016.8.11.0041. AUTOR: ANA 

VALERIA DOS SANTOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a Requerente para que manifeste, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação pela Requerida. Inexistindo manifestação, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, em virtude do trânsito em julgado da 

sentença. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 797503 Nr: 3884-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMENSOLO CONTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 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.: 296766 Nr: 12197-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA COELHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677, JANETE POZZA - OAB:9342

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, de acordo com o 

art. 485 § 1º do CPC.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1081740 Nr: 2392-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DE LIMA

 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:9.494 OAB/MT, GISELE ALVES CARDOSO - OAB:7725 MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 945767 Nr: 57890-97.2014.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o decurso do prazo sem manifestação do patrono do autor, 

impulsiono os autos em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

a finalidade de intimar o autor pessoalmente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, de acordo com o 

art. 485, § 1º do CPC.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 860384 Nr: 2046-65.2014.811.0041

 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: ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DICK CARLOS DE GEUS SOBRINHO, GIULIANA 

TAQUES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:169451/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar acerca das respostas do ofícios encartados nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dis..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1131783 Nr: 23791-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LIBERTO BENEDITO DA SILVA, IVONEIDE 

ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AELSIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:OAB/MT 21.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9.983/MT

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

impulsiono os autos intimando o requerido, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar acerca de fls. 102/112, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 130512 Nr: 16758-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA SEVERO & CIA LTDA, POMPÍLIO ARI 

SEVERO

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

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

ILMO GNOATTO - OAB:4941/MT

 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 de 

fls. 118.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855087 Nr: 57572-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

complemento do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 

1º do art. 477 do CPC.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 346550 Nr: 16846-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MACEDO OLIVEIRA TRANSPORTES 

DE CARGAS EM GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, de acordo com o 

art. 485 § 1º do CPC.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1106526 Nr: 13189-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. PERES ME, MARCELA CARDOSO PERES, 

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ, MARCOS AUGUSTO PERES ME, 

MARCOS AUGUSTO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 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

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR, 

para proceder a devolução dos autos, razão de estar com prazo comum, 

podendo o feito sair somente em carga rápida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1268221 Nr: 27090-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VIERO TREVISAN, LUIZ VIERO 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, LUÍS FERNANDO DECANINI - OAB:6865-A

 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 manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 775695 Nr: 28956-03.2012.811.0041

 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: ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES, EDNALDO 

REIS DE FARIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AMAZONICA LTDA, Rosana scotti 

tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16.392 / MT, VICTOR RODRIGUES TEÓFILO DE CARVALHO - 

OAB:MT/ 8.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado EDNALDO REIS DE FARIA SILVA, 

para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 865140 Nr: 5703-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEMBOM CHOCOLATES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, HELOISA S. LUGATO - OAB:16.387

 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 manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira
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Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1129975 Nr: 22998-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCINO SEBASTIÃO MARINHO SANTOS, JOILCE ALVES 

ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DIEGO SENDIN, LIVIA ALVES MARINHO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 879906 Nr: 16703-12.2014.811.0041

 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: ANANIAS SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que a perita depositou o valor diretamente na conta da requerida, 

conforme fls. 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 267917 Nr: 26320-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RONDON OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 22511 Nr: 5566-29.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA 

HOSPITAL SANTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARETE BLANCK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar oadvogado da parte requerida 

para manifestar acerca do pagamento dos honorários arbitrados em 

sentença, no prazo de cinco dias, em nada requerendo o feito será 

remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326614 Nr: 26205-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MACHADO DA SILVA

 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

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 346172 Nr: 16410-52.2008.811.0041

 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: OZIEL GOMES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODRIGO LUIS GOMES PENNA - OAB:9998 MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 894060 Nr: 25925-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE FIGUEIREDO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20.944-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1031395 Nr: 37447-91.2015.811.0041

 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: EDVITOR BENEVIDES DA SILVA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1035673 Nr: 39431-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNE SILVA ROSENO

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

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 876787 Nr: 14640-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMEGA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da correspondencia do requerido Eduardo Altivo da Luiz ter 

retornado com o status "não procurado", intimo o autor, por intermédio de 

seu patrono para que deposite o valor da diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias para expedição de mandado de citação no mesmo endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1095249 Nr: 8523-36.2016.811.0041

 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: OTACIO NETO RODRIGUES ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca da nova proposta de acordo, sendo oferecido o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil),no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso de 

concordância entrar em contato com o patrono da ré pelo telefone 55 11 

3879-2777.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326543 Nr: 135-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

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

OAB:8184-A

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

promovo a intimação da parte requerida para manifestar acerca dos 

embargos de declaração no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 124362 Nr: 12290-39.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR ROSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAPUÃ COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 

-MT, NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT

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

promovo a intimação da parte Autora para dar prosseguimento no feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 863281 Nr: 4249-97.2014.811.0041

 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: FELIPE ROCHA DIAS NUNES

 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, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, através 

de seu patrono, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

pedido de desistência da ação formulado pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 868583 Nr: 8411-38.2014.811.0041

 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: LEVI PEREIRA MAGALHAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, através 

de seu patrono, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

pedido de desistência da ação formulado pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1061188 Nr: 51514-61.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI, VINICIUS BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA ME, 

VILSON PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 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 nos 

autos da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 828815 Nr: 34663-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBESP - INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE 

SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIAN PET FOODS LICENSEE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

OLIVEIRA - OAB:40.040 PR, WAGNER ALBERTO MATHEUS BARRADAS 

- OAB:PR/40.418

 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 requerer o que lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1132883 Nr: 24197-54.2016.811.0041

 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: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E GALBERO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos para 

localização do endereço do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 452652 Nr: 24749-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT

 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014361-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOMESTICOS CELETISTAS NO ESTADO 

DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - PJe MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO zona: 01 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) DE DIREITO TATIANE COLOMBO NÚMERO DO PROCESSO: 

1014361-69.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 7.450,55 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA Advogados do(a) EXEQUENTE: 

ANTONIO FERNANDO MANCINI - MT1581/O, ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - MT0002915A-A PARTE REQUERIDA: Nome: SINDICATO DOS 

EMPREGADOS DOMESTICOS CELETISTAS NO ESTADO DO MATO 

GROSSO Endereço: RUA BOM JESUS, 640, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-610 Advogado do(a) EXECUTADO: FINALIDADE:O presente 

mandado, extraída dos autos de EXECUÇÃO acima identificado, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta, para prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do 

CPC/2015) no valor de R$ 7.450,55 , indicada na inicial, sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831, CPC/2015). Não sendo efetuado o pagamento no 

referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento do 

mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada 

a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam 

necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do 

Código de Processo Civil. Anexos: Petição Inicial; Despacho/Decisão. 

ADVERTÊNCIAS:1) O executado/devedor, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC/2015), contado do dia 

útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC/2015); 2) No mesmo prazo, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de 

advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC/2015); 3) No caso de integral pagamento da 

dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC/2015); 4) Antes de 

adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir 

a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, 

acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC/2015). 

CUIABÁ, 4 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016636-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300/O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 991.698.278-34 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concessionária Rota do Oeste S/A ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de Claro 

S/A, ambos qualificados na inicial. A Requerente objetiva, em sede de 

tutela de urgência, que seja a empresa Requerida compelida a efetuar o 

pagamento da quantia de R$4.487.966,13 (quatro milhões quatrocentos e 

oitenta e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e treze centavos), 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora on line. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Observa-se que a Requerente pretende o recebimento 

da quantia de R$4.487.966,13 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e 

sete mil novecentos e sessenta e seis reais e treze centavos), sob o 

argumento de que a cobrança é devida em razão do “Contrato de 

Permissão de Uso Especial a Título Precário da faixa de Domínio 

CRO-CPEU Nº 06/2015”, todavia, tal provimento não pode ser analisado 

liminarmente, pois trata da resolução parcial da lide, em evidente 

detrimento aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e 

do devido processo legal. Inviável neste momento processual o 

deferimento da tutela pretendida, pois na verdade diz respeito ao mérito da 

presente demanda, haja vista a necessidade de averiguar se os valores 

pretendidos são devidos ou se existem excessos. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE 

VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A AUTORIZAR A 

TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da medida 

antecipatória, por ausência de um dos requisitos legais e necessários, a 

que se refere o art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou seja, 

verossimilhança do direito alegado, mediante prova inequívoca. 2. Tutela 

antecipada no sentido de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

capital segurado, bem como efetuar o depósito do valor referente à 

indenização securitária, mostra-se descabida, pois se concedida à liminar 

pleiteada tal medida importaria na antecipação da solução de mérito, sem 
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que houvesse a dilação probatória. 3. Ressalta-se, ainda, que eventual 

dano ocasionado em virtude do retardo injustificado no pagamento da 

indenização securitária, poderá ser objeto de reparação, mediante ação 

indenização. Situação esta que demonstra que não se está diante, 

também, de dano de natureza irreparável, ao menos não se vislumbra este 

de plano. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram 

razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado provimento ao 

agravo interno. (Agravo Nº 70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

No caso concreto, o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. 

Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria 

julgamento de mérito. Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do 

Devido Processo Legal, suspender os efeitos do contrato de promessa de 

compra e venda, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, 

necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo 

do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. 

Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059064592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Vigésima Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse 

atendido o pedido da Requerente importaria no julgamento antecipado do 

presente feito, eis que confundem-se com o mérito, de modo que, o 

indeferimento dos pedidos de tutela, contidos nas alíneas “a.1” e “a.3”, é 

medida adequada ao caso. De igual modo, a própria Requerente em sua 

exordial relata que, quando das tratativas para renovação do contrato, a 

empresa Requerida, questionou via e-mail o tamanho da largura de 

ocupação da faixa de domínio, fato que também demonstra dúvidas em 

torno dos fatos narrados na petição inicial. Por outro lado, entendo que o 

pedido subsidiário ou alternativo de tutela de urgência, contido na alínea 

“a.2” da inicial, deve ser acolhido, pois não é justificável que até o deslinde 

da ação a empresa Requerida continue a explorar a faixa de domínio 

localizada às laterais da BR 163, sem a devida contraprestação a empresa 

Requerente, detentora dos direitos da concessão para exploração. Nesse 

contexto, a probabilidade do direito para o deferimento do supracitado 

pedido alternativo residi no Contrato de Concessão de Concessão firmado 

entre a Requerente e a Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT e seus aditivos (ID 13669396, 13669400 e 13669476) e pelo 

Contrato de Permissão Especial de Uso à Título Precário da Faixa de 

Domínio CRO-CPEU nº. 06/2015, firmado entre as partes (ID 13669485). 

Por sua vez, o perigo do dano se evidencia no desfalque financeiro que a 

empresa Requerente está suportando desde o término do prazo contratual 

firmado com a Requerida para exploração da faixa de domínio. Diante do 

exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido alternativo de tutela de urgência, contido na 

alínea “a.2” da inicial, por consequência, determino que a empresa 

Requerida efetue o pagamento do valor de R$3.393.499,72 (três milhões, 

trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

setenta e dois centavos), referente a exploração da faixa de domínio no 

período de agosto de 2017 à maio de 2018 (sem acréscimo da suposta 

ocupação excedente), comprovando no presente feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de penhora on line. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de outubro de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Sala 01 Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009998-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE FATIMA FORGIARINI FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009998-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSANGELA DE FATIMA FORGIARINI FAGUNDES REQUERIDO: 

ALESSANDRO SOUZA SANTOS Vistos etc. Rosangela de Fátima 

Forgiarini Fagundes ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Alessandro de Souza Santos, 

ambos qualificados na inicial. A Requerente relata que vendeu o automóvel 

FORD/F-250, cor preta, placa DAU-9494, ano/modelo 2010/2010, ao 

Requerido, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Aponta que o 

Requerido efetuaria a quitação da obrigação através da entrega de um 

veículo Corsa Classic pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o saldo 

remanescente em quatro parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada. 

Alega que entregou o veículo ao Requerido, porém ele não adimpliu com a 

obrigação assumida no ajuste firmado entre as partes. Ressalta que o 

Requerido poderá desfazer do bem, caso não seja deferida a busca e 

apreensão. Requereu, assim, em sede de tutela de urgência, a busca e 

apreensão do referido automóvel. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de 

id n. 13356743 e passo à apreciação da tutela pretendida. A tutela de 

urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Na hipótese dos autos, entendo que não restou 

demonstrado pela Requerente a probabilidade do direito para deferimento 

da tutela pleiteada, pois não há nos autos, ao menos neste momento 

processual, nenhum documento que demonstre o suposto negócio jurídico 

celebrado entre as partes. Não há como saber se realmente houve a 

celebração do negócio e, se sim, em que termos ocorreu. Ou seja, há 

dúvidas quanto a celebração ou não do ajuste noticiado na inicial, 

demandando a necessária instrução para solução da controvérsia. Não 

havendo o juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade, a medida 

de urgência é de ser rejeitada. Neste termos decidiu recentemente o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO - MATÉRIAS NÃO 

DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

-PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - PRETENSÃO DE ENTREGA 

DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE 

URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se tratem de matéria de 

ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as questões não 

analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Para a 

concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos 

requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais 

sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos autos, 

visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução. (AI 

146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 

09/03/2017). Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 23 de outubro de 2018, às 12:30 horas a 

ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se o Requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021909-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACYELLE BECE SIMOES GAHIVA (REQUERENTE)

LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO)
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VICTOR GUIMARO SAKITANI OAB - SP292872 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. De início, é necessário ressaltar a existência de matérias 

discutidas no presente feito abrangendo inúmeros Recursos Especiais 

ajuizados perante o Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, a análise 

deve ser individualizada. Dito isso, no caso em exame, está pendente de 

julgamento junto a Corte Superior supracitada o Recurso Especial nº. 

1.614.721/DF e o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos cadastrados 

como Tema 971), o qual se discute a seguinte tese: “Definir acerca da 

possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou de promessa de compra e venda.” Insta salientar ainda que a matéria 

discutida acima está sendo processada na forma de recurso repetitivo, 

nos termos do artigo 1036 do Código de Processo Civil. Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os 

processos pendentes em todo o país que há discussão acerca da matéria 

transcrita acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de Processo 

Civil), como é o caso da presente ação. Feita as necessárias 

ponderações, buscam os Requerentes com a presente ação, além do 

ressarcimento integral do valor pago pelo imóvel adquirido junto a empresa 

Ré e indenização por danos morais, a condenação da Requerida em multa 

contratual no importe de 10% (dez por cento) nos termos do contrato, 

contudo, inexiste previsão contratual em desfavor da Requerida em caso 

de inadimplemento das obrigações contratuais, o que ensejaria na 

inversão da cláusula penal em desfavor da Requerida, caso julgada 

procedente a ação. Ante o exposto, determino a suspensão do presente 

feito até o julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos 

Especiais nº. 1.614.721/DF e nº. 1.631.485/DF. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014517-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY MARIA DE SIQUEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014517-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCINEY MARIA DE SIQUEIRA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 10 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014520-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MOREYRA OZONO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014520-12.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDRE 

MOREYRA OZONO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 

2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014604-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMIRDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014604-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ATAMIRDES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014673-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DA SILVA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014673-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KENNEDY DA SILVA CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 

2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 
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§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014688-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014688-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014723-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VANDI MARIA GOMES LOPES OAB - 003.322.561-38 (REPRESENTANTE)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014723-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MATHEUS HENRIQUE ALVES LOPES REPRESENTANTE: VANDI MARIA 

GOMES LOPES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 

2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014724-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA BATISTA NUNES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014724-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAMELA BATISTA NUNES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014738-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MOISES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014738-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDILENE MOISES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.
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ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017949-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Antonilha Miguelina 

da Cunha ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de Tutela de 

Urgência em face do Banco Cruzeiro do Sul, ambos qualificados nos 

autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, a exclusão 

de seu nome do rol dos órgãos de proteção ao crédito e que a Requerida 

seja compelida a não realizar novas cobranças referentes a empréstimos 

que ela desconhece. Argumenta que não efetuou a contratação de 

nenhum empréstimo junto ao banco réu e que a negativação de seu nome 

impede a contratação a prazo. A inicial veio acompanhada de documentos. 
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Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia no documento que 

demonstra que o nome da Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 13818827), bem como, na afirmação da autora de que 

desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos à Requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à Requerida. Logo, pelas provas 

carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da 

tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil. Este é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos: “(...) 1. É lícita a 

determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que o Requerido 

suspenda a cobrança de valores referente aos empréstimos noticiados na 

inicial e, por consequência, exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da 

Requerente do rol dos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior 

deliberação. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade na tramitação do presente 

feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, em função da hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas nos 

autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 23 de outubro de 2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031759-63.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANO DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Luciano da Silva Souza ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, falta de interesse de 

agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. A parte Requerida se manifestou 

acerca da perícia médica. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da 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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o Autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12370006) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo direito, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 29/02/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

tornozelo direito (75% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015853-33.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LEANDRO CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Leandro Correa da Silva ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. As 

partes se manifestaram acerca da perícia médica (id. 12521524 e 

12521560). Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o Autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da 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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11160784) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 08/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 
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(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão em membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032078-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALINOR FRANCISCO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Alinor Francisco de Arruda ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no Autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de pedido 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. As partes se manifestaram acerca da perícia médica. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o Autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 
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INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da 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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12368386) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no quarto dedo do pé 

esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 26/08/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos), que condiz ao 

montante referente à lesão de intensa repercussão no quarto dedo do pé 

esquerdo (75% de 10%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035274-09.2017.8.11.0041. AUTOR: RUY 

JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Ruy Jose da Silva ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, falta de interesse de 

agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e a 

ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do benefício do 

seguro obrigatório, tendo em vista que a parte Autora não efetuou o 

pagamento do prêmio referente ao DPVAT. Ao fim, pugna pelo acolhimento 

da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. A parte Autora se manifestou 

acerca da perícia médica (id. 12383201). Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 
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ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o Autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Por fim, a Requerida alega que o Autor não preenche os 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro obrigatório, em razão 

do não pagamento do prêmio relacionado ao DPVAT. Conforme 

entendimento da jurisprudência atual, verifica-se que tal argumento não 

merece prosperar, senão vejamos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO RESPECTIVO. 

IRRELEVANCIA PARA A COBERTURA PELA VÍTIMA OU SUCESSORES. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI 6.194/74. Não se exige do 

beneficiário a apresentação do comprovante de pagamento do prêmio, 

restringindo-se os requisitos para o pagamento da indenização à 

comprovação do acidente e do dano causado. (TJ-MG - AC: 

10393160001466001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

24/08/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/09/2017) Desta forma, afasto a referida preliminar pois tal requisito não 

se faz necessário para o recebimento do seguro obrigatório. No que se 

refere ao mérito, o Autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 12337958) atestou que o Requerente apresenta invalidez 

permanente em membro superior esquerdo, quantificada como de leve 

repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pelo Requerente. O Autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, todavia, ela não pode ser fixada com base em 

salários mínimos, como pretende o Requerente, uma vez que o sinistro 

ocorreu na vigência das Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou 

os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

03/06/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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 
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percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão em membro superior esquerdo (25% de 70%). 

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036870-28.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

HUMBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Jose Humberto da Silva ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação 

e manifestou-se acerca da perícia médica realizada, rebatendo os 

argumentos da defesa, reiterando os pedidos da inicial e pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide. Relatado o necessário. Decido. Verificando 

a desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o Autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da 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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 
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BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12346503) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro superior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 19/07/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão em membro superior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida 

ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037183-86.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LAERCIO AURELIANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Laercio Aureliano da Silva ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no Autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

falta de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. A 

parte Autora se manifestou acerca da perícia médica. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o Autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 
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administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12346621) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. O Autor faz jus 

à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, todavia, ela não pode ser 

fixada com base em salários mínimos, como pretende o Requerente, uma 

vez que o sinistro ocorreu na vigência das Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecendo 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 07/10/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão 

em membro inferior esquerdo (25% de 70%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 

1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025691-97.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Benedito Antonio de Oliveira ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no Autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação e se manifestou acerca da perícia médica, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o Autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 12363221) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente em estrutura craniofacial, quantificada 

como de repercussão residual (10%). Das provas carreadas aos autos, 

em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal 

entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

05/07/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 
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(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), que condiz ao montante referente à lesão de repercussão residual 

em estrutura craniofacial (10% de 100%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos 

e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024979-10.2017.8.11.0041. AUTOR: 

NILSON NUNES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Nilson Nunes de Jesus ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação e 

manifestação acerca da perícia médica, rebatendo os argumentos da 

defesa, reiterando os pedidos da inicial e pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
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OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da 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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: 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. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11464921) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro superior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 16/05/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão em membro superior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida 

ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024957-49.2017.8.11.0041. AUTOR: IVAN 

DA SILVA DANTAS MEDEIROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Ivan da Silva Dantas Medeiros ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

falta de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do Autor. Ao fim, pugna 
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pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o Autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da 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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o Autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11470959) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/06/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

ombro esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS MOSCARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026896-64.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELIANE DOS SANTOS MOSCARDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Eliane dos Santos Moscardo ajuizou a 

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na Autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a Autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 
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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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11480222) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho direito, quantificada 

como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, 

em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal 

entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

29/07/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à Autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão 

de intensa repercussão no punho direito (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001621-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DIVINO PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com sua 

finalidade, pois a seguradora Requerida realizou o pagamento integral da 

dívida e a parte Requerente manifesta concordância com o montante 

depositado, restando satisfeita na integralidade a obrigação fixada na 

sentença. Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito. Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de 

alvará judicial para liberação do valor depositado nos autos (id n. 

13497011), conforme requerido (id n. 13527882). Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RAMOS RODRIGUES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000502-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SILVIO RAMOS RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com sua 

finalidade, pois a seguradora Requerida realizou o pagamento integral da 

dívida e a parte Requerente manifesta concordância com o montante 

depositado, restando satisfeita na integralidade a obrigação fixada na 

sentença. Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito. Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de 

alvará judicial para liberação do valor depositado nos autos (id n. 

13210686), conforme requerido (id n. 13465568). Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021128-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA MARIA RIBEIRO 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021128-94.2016.8.11.0041. AUTOR: ANA 

MARIA RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o feito cumpriu com sua 

finalidade, pois a seguradora Requerida realizou o pagamento integral da 

dívida e a parte Requerente manifesta concordância com o montante 

depositado, restando satisfeita na integralidade a obrigação fixada na 

sentença. Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito. Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de 

alvará judicial para liberação do valor depositado nos autos (id n. 

13373029), conforme requerido (id n. 13465674). Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018897-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018897-26.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da existência 

de pedido genérico de antecipação de tutela, identifico incongruências que 

inviabilizam o recebimento da ação. Inicialmente, verifico que a parte 

Autora formulou pedido de concessão do beneficio da assistência 

judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada condição de 

hipossuficiência. Mera declaração de pobreza não afasta a comprovação 

idônea da alegada condição. Na sequência, a Requerente não atendeu as 

determinações legais no tocante à satisfação dos requisitos da petição 

inicial previstos no artigo 319 do CPC, notadamente no que afeta o 

fundamento jurídico do pedido (inciso III), o pedido e suas especificações 

(inciso IV) e o valor da causa (inciso V). Consigno que, no que tange ao 

pedido e suas especificações, a Requerente deixou de discorrer na causa 

de pedir o pleito provisório vindicado, não fundamentado juridicamente sob 

qual instituto pretende que o pedido de tutela provisória seja apreciado 

(tutela de urgência ou tutela de evidência – artigo 294 do CPC) e, por 

consequência, não demonstrou a presença dos requisitos afetos ao 

instituto escolhido. Na sequência, ainda no tocante ao pedido e suas 

especificações, identifiquei a ausência de certeza e determinação da 

pretensão indenizatória da Requerente, inexiste a formulação adequada 

do pedido de dano moral nos termos previsto no artigo 322 do CPC. 

Saliento que, tal inconsistência influencia na fixação do valor da causa 

(último ponto a ser corrigido), sobretudo no regular exercício do direito de 

defesa, devendo a parte Autora indicar com clareza, certeza, 

determinação e precisão, sua pretensão em face da parte Ré, inclusive no 

que atine ao dano moral. Pondero que, na ação que tiver por objeto pleito 

indenizatório, deverá o autor valorar a causa no importe pretendido, 

mesmo no caso de indenização por dano moral (artigo 292, inciso V do 

CPC), sob pena de o pleito impreciso e genérico influenciar diretamente no 

provimento jurisdicional, bem como na valoração das custas processuais, 

sobretudo nos honorários sucumbenciais (artigo 85, §2º do CPC). Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

ADITAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) 

Juntar aos autos documentos cópia atual da Declaração de Imposto de 

Renda, a fim de demonstrar não possuir renda suficiente para arcar com 

as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) 

Adequar rigorosamente a peça inaugural, atendendo legalmente todos os 

elementos fixados no artigo 319 do CPC, principalmente no tocante a 

formulação clara, certa e fundamentada dos pedidos (notadamente o pleito 

provisório e o dano moral), retificando, se for o caso, o valor da causa, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Considerando ainda que, a 

atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação 

conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, de acordo com a Resolução 

nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determinando especialmente 

que: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017678-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULICE SALES FEITOSA (AUTOR)

ANA ALDENISIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LOPES MENDONÇA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião fundamentado no Artigo 1.238 do 

Código Civil Brasileiro, distribuída desacompanhada de documentos e 

informações necessárias a sua propositura, e precisa ser adequado, 

conforme a seguir: * Endereço para citação da parte requerida; * Nomes, 

qualificação e endereços individualizados dos confinantes para citação; * 

Matrícula atualizada do Imóvel; *Certidão Negativa de Ação Possessória 

em relação ao imóvel usucapiendo. Isto posto, fundamentado no que 

dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a parte requerente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial trazendo para os autos os 

documentos e as informações acima elencadas, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (artigos 321, do CPC). 

Sendo a requerente idosa, defiro prioridade na tramitação processual, 
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conforme estabelece o artigo 71, da Lei 10.741/2003, identifique o 

processo, de maneira a evidenciar a tramitação prioritária, devendo ainda 

ser observado pelo Gestor e pelo oficial encarregado do cumprimento do 

mandado, a disposição contida no art. 3°, incisos I e II e parágrafo único do 

Provimento n° 26/2008-CGJ. Anotem-se Presumindo como verdadeira a 

condição financeira declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018198-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Rescisória onde a parte requerente pessoa 

jurídica, requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeira para arcar com as despesas processuais. 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”. A empresa jurídica tem o dever de 

comprovar sua hipossuficiência econômica em arcar com as custas do 

processo. No caso, não há como analisar a incapacidade financeira da 

requerente, tendo em vista que os documentos anexados nos autos 

encontram-se desatualizados. Dessa forma, fundamentado no que dispõe 

o artigo 321 do CPC, intime-se a parte requerente, por seu procurador, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos os documentos hábeis de comprovação de sua 

hipossuficiência os extratos bancários e as planilhas contábeis dos 

últimos três meses, bem como a última Declaração de Renda, ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017611-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Restituição de Valores por Vício Oculto c/c 

Indenização por Danos Morais, onde a parte autora requer a gratuidade da 

justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais, anexando ao pedido o comprovante de renda. 

Estando o pedido instruído com os documentos necessários e presumindo 

como verdadeira a declaração apresentada nos autos, nos termos do que 

dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, concedendo a parte requerente a 

Gratuidade da Justiça. Cumprindo a disposição contida no artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018185-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 

(REQUERIDO)

ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória, 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 de renda. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando nos autos 

(cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou a última declaração de imposto 

de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima 

fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018990-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

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, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018124-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)
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LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, 

onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

anexando ao pedido o comprovante de renda. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários e presumindo como verdadeira a 

declaração apresentada nos autos, nos termos do que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC, concedendo a parte requerente a Gratuidade da Justiça. 

Cumprindo a disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018612-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ESPEDITO PARREIRAS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais, 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 (holerite ou a última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019155-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (RÉU)

MARIA MELO DE CARVALHO ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem recolhimento das 

custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade nos autos, intime-se 

a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento de custas e o 

respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que 

as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019200-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

ROSA MARIA DE ANDRADE OAB - 293.318.461-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o requerente menor representado por 

sua genitora, que vem aos requerer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras capaz de arcar com os encargos 

processuais. Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, concedo ao requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado no que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do NCPC. Anotem-se. No caso, resta demonstrado que ouve a 

postulação administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo junto à seguradora sem ser atendido. Assim, fundamentado no 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017650-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA MOR SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA PEIXOTO FERNANDES OAB - MT24698/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Flavio Cesar Leite Fernandes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1017650-10.2018.8.11.0041 Vistos, De acordo com o art. 260, 

inciso II, do CPC, são requisitos da carta precatória o inteiro teor da 

petição, do despacho judicial e o instrumento do mandato conferido ao 
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advogado. No presente caso, em que pese estarem elencados no artigo 

260 CPC, os requisitos essenciais da carta precatória, verifica-se que a 

presente missiva não se encontra revestida dos requisitos legais, pois 

tendo como objeto: a citação, foi distribuída desacompanhada de cópia da 

petição inicial e do despacho. Diante do exposto, fundamentado no que 

dispõe o inciso I, do art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta 

precatória ao Juízo de origem, observando as formalidades legais, 

estabelecidas na CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019047-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO PABLO ANDRETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA (REQUERIDO)

MARCO AURELIO DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1019047-07.2018.8.11.0041 Vistos, De acordo com o art. 260, 

inciso II, do CPC, são requisitos da carta precatória o inteiro teor da 

petição, do despacho judicial e o instrumento do mandato conferido ao 

advogado. No presente caso, em que pese estarem elencados no artigo 

260 CPC, os requisitos essenciais da carta precatória, verifica-se que a 

presente missiva não se encontra revestida dos requisitos legais, pois 

tendo como objeto: a citação, foi distribuída desacompanhada de cópia do 

despacho judicial e sem o instrumento do mandato conferido ao advogado. 

Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o inciso I, do art. 267, do 

CPC, devolva-se a presente carta precatória ao Juízo de origem, 

observando as formalidades legais, estabelecidas na CNGC/MT. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019252-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, onde a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. Sabemos que o benefício da 

gratuidade tem por finalidade possibilitar que os verdadeiros necessitados 

possam dispor de acesso 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, o que não se enquadra no presente caso ao teor 

dos próprios fatos relatos nos autos. Dessa forma, não se tratando o 

requerente de pessoa pobre na acepção da palavra, e não havendo nos 

autos demonstração de que o recolhimento das custas trará algum 

prejuízo ao seu sustento ou de sua família, indefiro o pedido de gratuidade. 

Intime-se a parte requerente por seu procurador, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, anexar nos autos a Guia de custas acompanhada do 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC. 

Consigne-se, que a emissão de Guia de Distribuição para recolhimento das 

custas dos processos que tramitam no PJE/MT, encontra-se disponível no 

site e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019410-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Complementação da 

Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

incluindo o comprovante de renda e da cópia do recibo da indenização que 

foi pago administrativamente pela requerida. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 3º do CPC, defiro ao requerente os benefícios 

da Gratuidade da justiça. Anotem-se. Dando cumprimento a disposição 

contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019269-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos o protocolo de 

requerimento administrativo datado de 12 de Junho de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, regularizando sua 

representação processual, visto que a procuração anexada nos autos 

consta apenas o nome do menor, sem fazer menção de sua 

representante. E informando se ouve ou não o pagamento da indenização 

pela seguradora, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019230-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos o protocolo de 

requerimento administrativo datado de 12 de Junho de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, regularizando sua 

representação processual, visto que a procuração anexada nos autos 

consta apenas o nome do menor, sem fazer menção de sua 

representante. E informando se ouve ou não o pagamento da indenização 

pela seguradora, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019418-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS ROLIM DE MORAIS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019420-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENIR JAQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018964-88.2018.8.11.0041

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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido inicial deixa de 

informar a qualificação profissional da parte requerente, bem como, 

encontra-se desacompanhado do comprovante de renda para análise do 

pedido de gratuidade. O requerente pretende ainda o recebimento desta 

demanda sem a apresentação do protocolo do procedimento 

administrativo, alegando recusa no recebimento pela requerida, muito 

embora, afirma ter sido comunicado de que em função de nova sistemática 

implementada pela Seguradora Líder os aludidos procedimentos deveriam 

ser protocolados junto ao SINCOR - Sindicato dos Corretores de Seguros 

de Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato 

Grosso. Cabendo aqui ressaltar que muito embora a Porto Seguro esteja 

autorizada a receber os requerimentos administrativos do seguro 

obrigatório DPVAT, ela não é a única, de maneira que, para afirmar a 

existência de recusa eficaz quanto ao recebimento do requerimento 

administrativo, caberia ao requerente demonstrar que tal impedimento 
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ocorreu também junto as demais seguradoras autorizadas, bem como, 

demonstrar que percorreu o caminho indicado pela requerida, qual seja, o 

protocolo junto ao SINCOR - Sindicato dos Corretores de Seguros de 

Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato 

Grosso, conforme orientação recebida, o que não ocorreu. Sabemos que 

a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Dessa forma, não havendo nos autos 

demonstração de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via 

administrativa, inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do 

seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Assim, 

não estando configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo e trazer para os autos a qualificação 

profissional da requerente na forma estipulada pelo artigo 319, II do CPC, 

bem como, demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando 

ao feito o documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência 

(cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de 

renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se 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. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019295-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos o protocolo de 

requerimento administrativo datado de 12 de Junho de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, regularizando sua 

representação processual, visto que a procuração anexada nos autos 

consta apenas o nome do menor, sem fazer menção de sua 

representante. E informando se ouve ou não o pagamento da indenização 

pela seguradora, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018679-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINEY APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018114-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LINO BRAZ (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 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 
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declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018435-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO BORELLA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018593-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEDAIR DE CAMPOS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018742-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019077-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO TADASHI 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)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019088-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019092-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ESTEVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019126-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 
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seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019160-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VIEIRA (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 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019329-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN OLIVEIRA TAVARES (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 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 

01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019136-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem o 

respectivo protocolo do procedimento administrativo. No caso, muito 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte requerente 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já percorreu o 

caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto ao SINCOR 

com o rol completo de documentos, o que não restou demonstrado nestes 

autos. Ressaltando que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Assim, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. 

Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 
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01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013015-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKEL HENRIQUE CAZARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, retirar a 

certidão de nascimento devidamente retificada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036063-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARIANO RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos apresentar NOVA PETIÇÃO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL” - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, conforme 

determina a decisão lançada no Id 11126405. Isto posto, recebo a Emenda 

substitutiva da petição Inicial anexada na movimentação 11703850. 

DETERMINO a IMEDIATA retirada da visibilidade da peça protocolada no Id 

10890228, a fim de evitar tumulto processual e facilitar a apreciação do 

feito. A seguir, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003265-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE FERREIRA DE NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos requerendo a retificação do 

pedido inicial e a exclusão da segunda requerida do polo passivo da ação. 

Isto posto, considerando que a requerente pede o prosseguimento do feito 

apenas em relação a primeira requerida, estando o pedido devidamente 

instruído, recebo a Emenda da petição Inicial anexada na movimentação 

12536113. DETERMINO a IMEDIATA EXCLUSÃO DA REQUERIDA PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, DO POLO PASSIVO DA 

PRESENTE DEMANDA, DEVENDO O FEITO TER PROSSEGUIMENTO 

APENAS EM RELAÇÃO 1ª REQUERIDA, conforme requer o o pedido 

formulado pela parte autora no Id 12536113. A seguir, em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURISA MOREIRA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos 

Morais e repetição do Indébito, onde a requerente vem aos autos trazer 

informações e anexar documentos para emenda do pedido inicial. Estando 

o pedido devidamente instruído, e não havendo outra pendencia a ser 

sanada, recebo o pedido formulado pela requerente no Id 12036440, para 

Emenda da petição Inicial. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038025-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAN CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (RÉU)

 

Certifico que, procedo intimação da parte autora para, se manifestar 

acerca do mandado negativo sob id 13890913.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120298 Nr: 18893-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PEDRO 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:8.506-A

 Certifico que, encaminho Intimação das partes para manifestarem do 

laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784366 Nr: 38163-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMARA ANJOS FERREIRA, JARDSON 

FERREIRA BARBOSA, WILHAMIS BENEDITO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA , para 

devolver os autos em 3 dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1010253 Nr: 27685-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON HORTIZ NUNES, NATALIA HORTIZ NUNES

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

GERAIS

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 371373 Nr: 8002-38.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR WALDEMAR LAWALL, LECY TEREZINHA LEAL 

LAWALL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 781421 Nr: 35018-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788193 Nr: 42144-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385319 Nr: 21007-30.2009.811.0041

 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: ANDERSON SOARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1121870 Nr: 19604-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDSF, MARCYLENE DE SOUZA FERRAZ

 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 
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ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813422 Nr: 19900-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENÉ VERGILIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO - 

OAB:15.557OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Agapé Serviços e Obras Ltda, 

CNPJ: 00201966000197, brasileiro(a), , Endereço: Av, Governador Julio 

Campos, 3469, Bairro: Jardim Glória L., Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PARTE EXECUTADA PROCEDER AO PAGAMENTO DA 

CONDENAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Resumo da inicial:Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial 

convertido em titulo executivo pela sentença de folhas 188/189, passando 

o feito a ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 

do CPC.

Decisão/Despacho:Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial 

convertido em titulo executivo pela sentença de folhas 188/189, passando 

o feito a ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 

do CPC.Em manifestação, a parte autora formula nos autos, pedido de 

intimação da parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, 

verifica-se que na fase de conhecimento, a parte requerida foi citada por 

edital. E, de acordo com a redação do artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, a 

intimação do devedor para pagamento da condenação, deve ser efetivada 

por edital, conforme a seguir transcrito:Art. 513. O cumprimento da 

sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no 

que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da 

Parte Especial deste Código.§ 2o O devedor será intimado para cumprir a 

sentença:

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos.

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

Dessa forma, estando a sentença transitada em julgado (fls. 190), 

fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso IV, do artigo 513 do Código de 

processo Civil, defiro o pedido de execução formulado as folhas 191/198.

Intime-se a parte executada por edital com prazo de 20 dias, para 

comprovar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da 

condenação, consignando que não ocorrendo o pagamento no prazo 

acima especificado, incidirá a multa de 10% e os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito exequendo, conforme 

estabelecido pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se.

 Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, para trazer para os autos as informações complementares 

estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para posterior 

prosseguimento, sob pena de indeferimento.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - GESTOR 

JUDICIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 140411 Nr: 24996-54.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA EULALIA REIS DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 791043 Nr: 45114-36.2012.811.0041

 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: EDSON MARINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pelo autor EDSON MARINS 

DO NASCIMENTO, para fim de, confirmar a tutela provispória deferida às 

fls.48/49, e na sequência: 1)DECLARAR NULO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE 

COMPRA E VENDA, datado de 13/01/2012 e lavrado no Segundo Serviço 

Notarial e Registral de Várzea Grande[...] 2)DETERMINO o cancelamento 

do registro nulo R-3-70.954 Protocolo nº137.392 de 16/01/2012 lavrado 

sobre a matrícula nº70.975 – Livro 2HH – Folha 099 registrado no Cartório 

do 2º Ofício de Cuiabá, de titularidade do Autor, bem como os demais atos 

subsequentes decorrentes do negócio nulo levados à registro sob a 

inscrição (fls.91/92), retornando-se a matrícula do imóvel ao status quo 

ante.3)CONDENO a requerida JP DA SILVA CONSTRUTORA – ME a pagar 

em favor do autor EDSON MARINS DO NASCIMENTO o valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de DANO MORAL, acrescido de juros 

de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação 

(artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil).Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, intimem-se as partes nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344997 Nr: 15214-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GESUALDO GARIGLIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10126, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - 

OAB:18798/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 Certifico que, encaminho inimação do requerente para manifestar nos 

autos acerca das informações do ofício de fls. 317/319.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770417 Nr: 23435-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA RODRIGUES VIANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 192/193, ou 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015482 Nr: 29937-27.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFICIO IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GLEIDSON FAVARETTO, 

SARAIELY ALEMIDA FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, FABIO AZEM CAMARGO - OAB:19238-B, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513/MT

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 158/172.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1021667 Nr: 32766-78.2015.811.0041

 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: EDERSON MARCOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código – 1021667.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 181 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 150/155 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. 154 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 181.

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, 03 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763899 Nr: 16513-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CARVALHO LEITE PINTO, LETICIA DE 

CARVALHO LEITE PINTO, ERASMO ROMANO LEITE PINTO, TELMA 

CARVALHO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das informações do ofício de fls. 131/133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372292 Nr: 8831-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 372292.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 244 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 240/243 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. 242 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 244.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105090 Nr: 12565-31.2016.811.0041

 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: VLSS, KELEN KATIE SILVA DE CASTRO

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

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

OAB: 16.113-O/MT, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:16113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código – 1105090.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 172 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 164/169 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. 169 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 172.

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, 03 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 832993 Nr: 38512-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERIKA FERNANDA SANTIAGO DE PRESBITERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 832993.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 223/224 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 175/179 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. 178 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 223.

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, 03 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842743 Nr: 46753-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA VILMA PADILHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Telma Vilma Padilha da Costa, 

Cpf: 89348613120, Rg: 111857813 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), autônoma/projetista, Endereço: Rodovia Helder Cândia (Estrada 

da Guia), Nº 1684, Casa 70,, Bairro: Vale dos Lírios, Cond. Res. Saint 

Joseph, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA, NO PRAZO DE 15 

DIAS, PROCEDER AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO.

Resumo da inicial:Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial 

convertido em titulo executivo pela sentença de folhas 90/91, passando o 

feito a ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do 

CPC.

Decisão/Despacho:Código do Processo nº 842743

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em titulo 

executivo pela sentença de folhas 90/91, passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Em manifestação, a parte autora formula nos autos, pedido de intimação 

da parte requerida para cumprimento da sentença.

No caso, verifica-se que na fase de conhecimento, a parte requerida foi 

citada por edital.

 E, de acordo com a redação do artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, a 

intimação do devedor para pagamento da condenação, deve ser efetivada 

por edital, conforme a seguir transcrito:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos.

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

Dessa forma, estando a sentença transitada em julgado, fundamentado no 

que dispõe o § 2º, inciso IV, do artigo 513 do Código de processo Civil, 

defiro o pedido de execução formulado as folhas 98/102.

Intime-se a parte executada por edital com prazo de 20 dias, para 

comprovar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da 

condenação, consignando que não ocorrendo o pagamento no prazo 

acima especificado, incidirá a multa de 10% e os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito exequendo, conforme 

estabelecido pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se.

 Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, para trazer para os autos as informações complementares 

estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para posterior 

prosseguimento, sob pena de indeferimento.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - GESTOR 

JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151042 Nr: 32160-16.2016.811.0041

 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: EGIDIA ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324

 Certifico que encaminho intimação das partes acerca da proposta dos 

honorários periciais. Dito Isto, segue o referido despacho:(...) Após, em 

igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo 

concordância, deposite a requerida, integralmente, o valor dos honorários, 

ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por 

cento) do depósito, no início dos trabalhos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018313-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENILDA SOARES DE QUEIROZ DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLAYNNER QUEIROZ DE MIRANDA OAB - SP159386-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VÂNIA CRISTINA NADAF (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1018313-90.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Com fulcro no artigo 357 

do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e 

organização do processo: Pretende a parte Autora a condenação da 

Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em 

decorrência dos estragos causados pela inundação de seu apartamento 

proveniente do vazamento de água do imóvel da Requerida que fica no 

andar superior, que teria ocorrido em 16/05/2016. Com a inicial vieram 

fotografias, orçamentos de pintura e reparo. A parte Requerida por 

ocasião da contestação arguiu em preliminar a concessão dos benefícios 
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da gratuidade da justiça, denunciação da lide da locatária do imóvel e no 

mérito, defende em síntese que à época dos fatos tentou enviar um 

pedreiro ao imóvel da Requerente a fim de averiguar se o vazamento teria 

originado do seu apartamento, todavia, ela teria recusado a entrada do 

prestador de serviço no local. Com relação ao pedido de gratuidade da 

justiça formulado pela parte Requerida, à mingua de comprovação e tendo 

em vista a juntada de documentos pela parte Requerente demonstrando 

rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, em 

homenagem ao principio do contraditório e da ampla defesa, determino a 

intimação da parte Requerida para manifestação e, querendo, juntar 

elementos de prova a fim de comprovar fazer jus a concessão do 

benefício. Quanto a preliminar de denunciação da lide da locatária do 

imóvel, INDEFIRO, porquanto não se constitui em qualquer das hipóteses 

do artigo 125 do Código de Processo Civil, cuja obrigatoriedade se impõe. 

Calha ressaltar que no caso trata-se de obrigação compulsória em razão 

da própria coisa, ou seja, propter rem, eis que a Requerida está na 

condição de proprietária do bem. Além do mais, a jurisprudência de longa 

data vem restringindo a denunciação da lide às ações de garantia própria, 

sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia 

processual, encontrando a pretensão da Requerida no direito genérico de 

regresso. Ultrapassada as preliminares, declaro o feito saneado. Fixo 

como pontos controvertidos: 1) A existência e origem das 

infiltrações/vazamento no apartamento da parte Autora, os danos e sua 

extensão; 2) O nexo causal entre a conduta do Requerido e os danos 

eventualmente experimentados pela parte Autora; 3) A responsabilidade 

por eventuais danos proveniente de vazamento; Do ônus da prova: 

Acerca do ônus probatório, fixo como regra de distribuição do ônus da 

prova a clássica distribuição do 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. 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar: a) Se concordam com 

o julgamento no estado do processo. b) Caso negativo, especificarem de 

modo concreto e fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja. 

Observo que a parte deve informar, individual e especificamente, qual tipo 

de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes 

autos onde inicial e contestação porventura divirjam - será objeto dela). 

Saliento que requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em 

desacordo com o acima estipulado serão tidos por inexistentes e 

autorizarão o julgamento imediato do feito. Visando a avaliar a 

conveniência de se designar audiência, nos termos do artigo 139, V, do 

Código de Processo Civil, em nome da celeridade e da economia 

processual desde já consulto se há possibilidade de composição. Caso 

solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente DECISÃO 

SANEADORA (§1º, art.357), voltem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Faculto ainda às partes apresentarem para 

homologação, a delimitação consensual das questões de fato e de direito 

a que se referem os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias para vinculação das partes e do Juízo. No mesmo prazo, 

determino à parte Requerida juntar elementos de prova a fim de comprovar 

fazer jus a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Transcorrido 

o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação das partes, 

certifique a escrivania a estabilidade da presente DECISÃO, nos termos do 

§1º do artigo 357 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011979-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE SALETE GIRARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (EXECUTADO)

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EXECUTADO)

JOILDO SOARES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer onde a 

parte exequente vem aos autos interpor embargos de declaração, 

alegando omissão na decisão lançada no Id nº 8118400, que indeferiu o 

pedido de gratuidade da justiça. No caso, em que pese os argumentos 

apresentados pela Embargante, vislumbro que inexiste qualquer omissão 

ou contradição a ser suprida, de modo que conheço dos embargos, por 

serem tempestivos, mas deixo de acolhê-los por não existir omissão, 

obscuridade ou contradição naquela decisão, mantendo-a na integra. 

Todavia, considerando as alegações de dificuldade financeira prestadas 

pela exequente nos autos, como forma de resguardar o principio previsto 

no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (Acesso a Justiça), hei 

por bem, acolher o pedido formulado no Id 11780277, que pleiteia o 

parcelamento das custas processuais. Ressaltando que o parcelamento 

se trata de medida excepcional inserida pelo CPC/2015 (artigo 98, §6º), in 

verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. [...] § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. Devendo ainda, destacar que em 

razão de divergências quanto ao critério utilizado para o deferimento de tal 

direito (parcelamento), visando preencher a lacuna legislativa que envolve 

o assunto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, regulamentou no artigo 

468, §6º ao §16 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (2017-2018) a forma de 

aplicação do direito até a edição de lei estadual especifica para o tema, 

notadamente na hipótese dos autos, vejamos: Art. 468. A gratuidade da 

justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.[...] §6º O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. § 9º O disposto nos §6º e §7º prevalece até que lei estadual 

específica discipline o tema. Diante de todo o exposto, fundamentado no 

que dispões o artigo 98, §6 do CPC, c/c o artigo 468, §6º da CNGC-MT, 

defiro a parte exequente o parcelamento das custas de distribuição do 

processo em 06 (seis) parcelas mensais sucessivas e corrigidas 

monetariamente (INPC), devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. Cabendo a exequente comprovar nos autos 

mensalmente o recolhimento. Consigne-se o que o não recolhimento das 

custas na forma acima determinada, acarretará na extinção do feito § 13 

do artigo 468 da CNGC/MT. Efetuado o depósito da primeira parcela pela 

exequente, voltem-me os autos conclusos para decisão. Proceda-se as 

anotações necessárias quanto ao parcelamento das custas. Intime-se a 

parte exequente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014401-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014401-51.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.13951347 ao Id.13951358, em que o Requerente comprovou 

a condição de hipossuficiência e ratificou genericamente as alegações 

relativas à suspensão dos serviços pela Requerida. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOÃO DA SILVA MENDES em face da 

ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida reestabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº6/932791-7 de 

titularidade da Autor e exclusão dos dados do Autor dos canais de 

proteção ao crédito. Assevera o Requerente que foi surpreendido com a 
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suspensão dos serviços prestados pela Requerida em razão do débito 

das faturas relativas aos meses de setembro/2017, outubro/2017, 

dezembro/2017 e janeiro/2018, fevereiro/2018 e março/2018, referente a 

recuperação de consumo por irregularidade do medido, além de ter seus 

dados negativados. Afirma que entabulou um parcelamento com a 

Requerida em relação à fatura do mês de setembro/2017 no valor de seis 

parcelas mensais de R$68,01 (sessenta e oito reais com um centavo) e 

que a suspensão dos serviços foi para compelir o Requerente ao 

pagamento compulsório do parcelamento, e as faturas dos meses de 

janeiro a março/2018. Assim, reputando indevida a recuperação de 

consumo e o faturamento do consumo mensal superior a média de 

consumo do Autor (100kwh), o Requerente propôs a presente demanda 

pugnando pela concessão da tutela de urgência: [...] B) A CONCESSÃO 

DA TUTELA ANTECIPADA (Initio Litis Inaudita Altera Pars), no sentido de 

determinar a ré que reestabeleça, imediatamente, o fornecimento da 

energia elétrica em sua residência (UC 6/932791-7), bem como baixar a 

restrição indevida do nome do autor inserido no SERASA, porquanto 

presentes os pressupostos da concessão, com supedâneo nos 

dispositivos legais acima; [...] (sic Id.13393758 pág.14). Consigno que, por 

oportunidade do despacho do Id.13397568, foi oportunizado ao 

Requerente comprovar nos autos fazer jus ao beneficio da assistência 

judiciária gratuita, bem como a efetiva suspensão dos serviços prestados 

pela Requerida, inclusive com indicação pormenorizada da forma com que 

o consumidor dispõe para produzir a prova suficiente à demonstrar a 

situação operacional da unidade consumidora junto ao site da Ré. É o 

necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In 

casu, a não restou demonstrado a probabilidade do direito vindicado pelo 

Autor em sede de tutela de urgência. Isto porque, a despeito da 

oportunidade conferida no Id.13397568, o Requerente simplesmente 

reiterou a causa de pedir do pedido de tutela, sem trazer aos autos 

qualquer elemento capaz de subsidiar a alegação de suspensão do 

serviço pela Requerida, ou mesmo a tentativa infrutífera de produção da 

prova. Relembro que, conforme esclarecido no despacho inaugural, a 

Requerida disponibiliza ao consumidor, ou a quem ele autorizar, a 

ferramenta de acesso virtual e gratuito às informações relativas à Unidade 

Consumidora, inclusive seu “status operacional”, mesmo ambiente em que 

é disponibilizado o histórico de consumo anexado ao Id.13393884, não 

sendo plausível a alegação esparsa de que a Ré condicionou a 

concessão do protocolo de suspensão dos serviços à renegociação dos 

débitos. Além disso, existem outras maneiras se de angariar elementos 

capazes de elucidar minimamente ao juízo a suspensão dos serviços 

oferecidos pela Requerida, sendo certo que, a ausência de indícios que 

constituam o probabilidade do direito do Autor, impossibilita o deferimento 

de tutela provisória, já que o direito elencado no artigo 6º, inciso VIII do 

CDC (inversão do ônus da prova) não desincumbe o consumidor de 

comprovar com concretude seu direito. Aliás, consta nos autos que 

mesmo após o período de setembro/2017 a março/2018, reclamados nesta 

ação, houve o faturamento do consumo (Id.13393884), inexistindo 

qualquer advertência da Requerida que indique ameasse o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora do Autor, contrapondo a 

alegação de suspensão dos serviços. Por outro lado, no tocante a 

probabilidade do direito à exclusão dos dados do Autor dos cadastros de 

proteção ao crédito, da mesma forma não vislumbro guarida, uma vez que 

a negativação comprovada pelo Id.13393887, ao que tudo indica, se refere 

ao faturamento de consumo do mês de novembro/2017, confessadamente 

inadimplido pelo Requerente. Saliento que, sob analise perfunctória, o valor 

cobrado para o referido mês foi de (R$263,60), em que (R$68,01) 

representa o parcelamento assumido pelo Requerente, já o remanescente 

(R$195,59) representa o consumo mensal e encargos habituais, de modo 

que não vislumbro a “recuperação de consumo” reclamada pelo Autor, 

nem tampouco o faturamento desproporcional à média demonstrada no 

histórico do Id.13393884, capaz de considerar abusiva a cobrança, ao 

menos nesta fase processual. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados para a concessão da tutela de urgência são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente a probabilidade do 

direito, reputo dispensável a análise dos demais (perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida). Ademais, a 

presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis 

ao deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja 

revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do 

CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pelo Autor JOÃO DA 

SILVA MENDES. CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 

e artigo 335, do Código de Processo Civil, bem como a existência de 

emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1027218-84.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, GABRIEL DA SILVA LIMA neste 

ato representado por sua genitora LUCILENE CAMILO DA SILVA, 

devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 106,37 (cento e 

seis reais e trinta e sete centavos) referentes às despesas com 

tratamento médico. Boletim de Ocorrência no id. 9687269. Laudo pericial 

corroborado no id. 11485551. A Requerida apresentou contestação no ID: 

11186393 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 

irregularidade processual, quanto à procuração da parte Requerente, por 

ter atingido a maioridade. 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. 

Argumentou sobre a improcedência do pedido, ante a inconsistência do 

pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 11854858. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. No 

que tange a preliminar da ausência de procuração assinada pela parte 

Autora, alegado pela Requerida, vislumbro que o documento está juntado 
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no (id. 11854869), sendo desnecessária a suspensão do processo para 

sanar qualquer defeito processual, não restando alternativa se não 

desacolher tal preliminar. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 9687269) 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: 11485551. 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: 11485551 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão residual, 

perda de 10% (dez por cento) da capacidade laborativa do pé direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por 

derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, 

suportou gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de 

R$ 106,37 (cento e seis reais e trinta e sete centavos). A meu ver, 

encontra-se comprovado documentalmente nos autos, que a parte 

Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, o que corrobora 

o nexo causal com os documentos, laudos e recibos acostados aos 

autos. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 

com as alterações das Leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 9687301. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 106,37 (cento e seis 

reais e trinta e sete centavos). Quanto aos juros e correção monetária das 

despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação 

do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da 

citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar 

ao Requerente, GABRIEL DA SILVA LIMA neste ato representado por sua 

genitora LUCIENE CAMILO DA SILVA, a quantia de: A) - R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja 03/06/2017 (Súmula 580 STJ); B) R$ 106,37 (cento e 

seis reais e trinta e sete centavos) referente à indenização prevista no 

artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária (INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014667-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIA COELHO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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Proc n° 1014667-38.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, Oportunizado a emenda 

a inicial para comprovar a condição de hipossuficiência, bem como sanar 

as incongruências pontuadas no despacho (id. 13447803), a parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação (id. 13957028), 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033590-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO LUIZ DE ALMEIDA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033590-49.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ARNALDO LUIZ DE ALMEIDA, 

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 

05/08/2017 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 no id. 10531131. A Requerida 

apresentou contestação no id: 11978738, arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante 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: 11875331. Impugnação 

à contestação no id. 12037305. 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. 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. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no id: 

10531131, 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: 11875331. 

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: 11875331 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 pé direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

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, ARNALDO LUIZ DE ALMEIDA, 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, 05/08/2017 (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: 1030854-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARAES DE MORAES FILHO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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1030854-58.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JAIR GUIMARÃES DE MORAES 

FILHO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 16/08/2017 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: 10125638. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11364271 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 impugnou os documentos juntados pela parte 

Autora. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante 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: 11478882. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio 

consigno que a alegação, da parte Requerida, quanto à autenticidade da 

documentação, considera-se prescindível, uma vez que a procuração 

juntada no processo é suficiente para a adequação do pressuposto 

processual relativo à capacidade postulatória da parte, além disso, se 

presumem verdadeiros os documentos juntados nos autos. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 10125368) 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: 11478882. 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 punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11478882 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 punho esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, 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, JAIR GUIMARÃES DE MORAES 

FILHO, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 16/08/2017 (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 Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019040-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO)

JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA OAB - MT17725/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1019040-15.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Antes da análise de 

admissibilidade desta ação, a parte Requerente compareceu aos autos 

confessando a distribuição equivocada da demanda, noticiando que 

propôs nova ação da maneira correta, pugnando ao final pela extinção 

desta ação sem resolução do mérito (Id.13954192 e Id.13954246). 

Dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, recebo como desistência o pedido (artigo 200, parágrafo único 

do CPC) formulado no Id.13954192 e Id.13954246, e nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC, HOMOLOGO o pleito e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas remanescentes 

ficarão ao encargo da parte REQUERENTE, nos termos do artigo 90 do 

CPC. Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a angularização 

processual. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 
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os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005994-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WALISON ARAUJO 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005994-90.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, BRUNO WALISON ARAUJO 

SILVA, 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 27/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4989316. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11200386 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 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 realizado por perito judicial corroborado à no 

id. 11499816. A parte Requerida (id. 11666993), manifestou sobre o laudo, 

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 por sua vez, apresentou manifestação 

(id. 11956638), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. 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. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4989316, 

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: 11499816. 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: 11499816 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual, perda de 10% (dez por cento) da lesão da estrutura 

craniofacial, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.350,00 

(mil, trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, 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 LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A pagar ao Requerente, BRUNO 

WALISON ARAÚJO SILVA, a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei 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, 

27/10/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002865-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DANIELLA FERREIRA 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)

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 

1002865-77.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ERIKA DANIELLA FERREIRA 

COSTA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 06/05/2016 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: 4755684. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11218794 arguindo em preliminar a 
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inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11466782. A 

parte Requerida (id. 11667092), manifestou sobre o laudo, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 4755684) 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: 11466782. 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: 11466782 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do ombro 

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 PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ERIKA 

DANIELLA FERREIRA COSTA 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, 06/05/2016 (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: 1022845-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FLAVIO AMORIM DA PENHA (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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022845-44.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, PEDRO FLAVIO AMORIM DA 

PENHA, 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 29/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4455082. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11343268 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no id: 
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11467387. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 

11952922), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida (id. 11714976), manifestou sobre o 

laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4455082) 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: 11467387. 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 tornozelo, 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: 11467387 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 tornozelo esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, 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, PEDRO FLAVIO AMORIM DA 

PENHA, 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, 29/10/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029153-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA MORAES (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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029153-62.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, BRUNO DA SILVA MORAES, 

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 

31/03/2017 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. A Requerida apresentou contestação no ID: 10824961 

arguindo em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a ausência de documento 

imprescindível para a demanda, à inépcia da inicial por falta de interesse 

de agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, 
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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: 11485449. A parte Requerida (id. 

11731000), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Impugnação à Contestação 

no id. 11895864. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação (id. 11895873), tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. 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. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

tocante a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, 

com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato da ausência do Boletim de Ocorrência 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: 11485449. 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 quadril, 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: 11485449 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do quadril 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, BRUNO DA SILVA MORAES, 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, 31/03/2017 (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: 1014924-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL RODRIGUES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014924-97.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, DANIEL RODRIGUES NUNES, 

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 

27/01/2017 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 corroborado no id. 7139170. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11200216 arguindo em 

preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, à 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: 11501204. A parte Requerida (id. 11666897), manifestou sobre o 

laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). Impugnação à Contestação no id. 11953041. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 11953047), 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (id. 7139170), 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: 11501204. 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: 11501204 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 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, 

DANIEL RODRIGUES NUNES, 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, 27/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002003-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA FATIMA BRASIL DOS SANTOS REIS CAVALINI OAB - RO1248 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1002003-09.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021094-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCULINO VIEIRA MAFRA DA COSTA (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)

 

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 07/08/18 às 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021094-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCULINO VIEIRA MAFRA DA COSTA (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)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte requerida acerca 

da data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/18 às 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021858-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 07/08/18 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022059-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORISVALDO DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 07/08/18 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022341-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI SANTANA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 07/08/18 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022827-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte requerida acerca 

da data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/18 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022827-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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 07/08/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023080-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL JACKSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 07/08/18 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019450-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DA SILVA SERVICOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/18 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012298-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IRENE APARECIDA BORGES (AUTOR)

AILTON GERALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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 07/08/18 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002725-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESISLAINE GUIMARAES E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUERRA DIAS (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 07/08/2018 às 

09:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019349-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GONCALVES ROMEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019349-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TELMA 

GONCALVES ROMEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE AGUA BOA W Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim 

sendo, diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das 

Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e 

Várzea Grande, no que se refere ao processamento das cartas 

precatória, DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente 

missiva para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

Comarca, nos termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de Julho de 2018. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 872002 Nr: 11061-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, 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.

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1129284 Nr: 22704-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFSB, OSVALDO SANTOS DE SOUZA

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

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

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/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. 94).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1144068 Nr: 29226-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIANE GUIA VALADARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB: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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 84 de 548



§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. 139).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 954523 Nr: 2337-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DREYER

 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: 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. 146).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1021668 Nr: 32767-63.2015.811.0041

 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: ALECSSANDRO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

OAB:12.903/MT, 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. 173).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 857382 Nr: 59620-80.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEMAR DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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. 136).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 867969 Nr: 7926-38.2014.811.0041

 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: MARCELA MARIA FERREIRA AMORIM

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

SEGURO S/A

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 
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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. 128).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 959239 Nr: 4489-52.2015.811.0041

 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: JULYMEIRE PINTO DA SILVA FREITAS

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, 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. 145).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1129378 Nr: 22749-46.2016.811.0041

 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: LEONIDAS CASSIANO DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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. 134).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1021308 Nr: 32597-91.2015.811.0041

 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: ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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. 134).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 843572 Nr: 47466-30.2013.811.0041

 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: MIZAEL CALIZARIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/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 
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(fl. 139).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 715108 Nr: 9327-77.2011.811.0041

 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: ADRIELE CONFECÇÕES LTDA, M. V. CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA, MODA VERÃO MAGAZINE LTDA -ME, MODA VERÃO 

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, MODA VERÃO CRISTO REI LTDA, F.A. 

GOBATO, LANÇA MODAS LTDA., ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI, MODA 

VERÃO CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16.368/MT, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO 

NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722, LUCIANA REZEGUE 

DO CARMO - OAB:9.609/MT, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT, TATIANE REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/mt, SOÉLITA DAYANE 

MARTINS SILVA LADESLAU DA CRUZ - OAB:18.204-O/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. 595/596).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 880296 Nr: 16950-90.2014.811.0041

 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: WILSON BEZERRA DA SILVA, SILVANI RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBIL. SPE 

LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

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

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300-B

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento 

de indenização a título de lucros cessantes ao requerente, no percentual 

de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a 

efetiva entrega, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o 

vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da 

citação.b)CONDENAR às requeridas, solidariamente, 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)CONDENAR às 

requeridas, solidariamente, a restituição da comissão de corretagem, no 

valor de R$ 5.660,00 (cinco mil seiscentos e sessenta reais), com 

correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, o contar da citação.Tendo em vista que a parte 

autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a requerida a 

pagar por inteiro às custas processuais e os honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se a inclusão do 

patrono da Requerida (Gold Delos Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda), 

Dr. Fábio Rivelli – OAB/MT 19.023-A na capa dos autos e no sistema 

Apolo, consoante requerimento de fl. 350.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, 

uma vez que se trata de processo da META 2/2018-CNJ.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá, 28 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 867062 Nr: 7230-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL NEODNA CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELAINE REGINA BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:17425-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 910422 Nr: 37301-84.2014.811.0041

 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: LBDS, EVA MARIA BORGES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9079

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que a 

parte Autora atingiu a sua maioridade Civil.

Assim sendo, Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143256 Nr: 28786-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALECHANDRE GUEVARA ARAUJO

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/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. 147).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167408 Nr: 38976-14.2016.811.0041

 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: AUREO ANTONIO 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-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. 172).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 888012 Nr: 21906-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON VITOR SOUZA GUIMARÃES

 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: RENATO CORREA CHAGAS DA 

SILVA - OAB:8184

 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. 128).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912008 Nr: 38203-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA AGUILEIRA DE CAMPOS

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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. 128).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 944557 Nr: 57182-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTP, PASCOALA COSTA RIBEIRO

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

GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

OAB:12.903/MT, 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. 173).

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, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 82083 Nr: 6418-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL FACTORING FOMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788573 Nr: 42553-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR PEREZ - 

OAB:97701, THIARA ALVES GONÇALVES - OAB:110133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450060 Nr: 22799-82.2010.811.0041

 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: REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

MAXSANDER BRINGHENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 313530 Nr: 18845-33.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIMINAS - FRIGORIFICO MINAS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME VANSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, Selma Cristina Flores Catalán - 

OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, MARINES 

MARQUES MENDONÇA - OAB:9.967/MT, NIVALDO DE ALMEIDA 

CARVALHO - OAB:3.826/MT

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810694 Nr: 17189-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250- A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 10 de Julho de 2018 às 08:30 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 

1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada 

pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 

7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela 

condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779834 Nr: 33325-40.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE ATILIO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME, DAYANA LEITE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar de Arresto ajuizada por Michele Atilio Coelho 

em face de Cínica de Estética Plena Forma Ltda –ME e Dayana Leite 

Carvalho.

O presente feito seguiu o trâmite regular, com decisão inicial (fls. 36/38) e 

citação (fl. 44), tendo sido apresentados contestação (fls. 49/55) e 

impugnação (fls. 61/63).

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar às diligências 
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inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 835365 Nr: 40536-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SGUIZARD BORGES, DORIVAL LUZIA, JULIANO 

NEGREIROS DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO VOLPATO, EUNICE CARLONE, 

MANOEL NUNES DOURADO, MARIA RAQUEL KIRST, NELSON PASINI, 

WILTON EURÍPEDES RODRIGUES, NORTON MARCOS GRANZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Pelo exposto, rejeito as impugnações ao cálculo apresentadas pelo 

requerido, relativamente aos índices utilizados e sobre a não incidência 

dos juros remuneratórios. Por outro lado, acolho a impugnação ao cálculo, 

no que diz respeito à data final de incidência dos juros remuneratórios, 

determinando que esta se dê até a data de citação nos autos da ação civil 

pública executada, qual seja, 21.05.1993. Conheço dos embargos de 

declaração opostos às fls. 732/733 e, no mérito, nego-lhes provimento, 

porque indefiro as arguições de não comprovação de autenticidade dos 

documentos apresentados pelos autores, bem como o pedido de não 

fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da 

liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus. Remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para realização dos cálculos, devendo os juros 

remuneratórios serem aplicados somente até a data de citação nos autos 

da ação civil pública executada. Obtido o valor dos juros remuneratórios 

até a data da citação, tal valor deverá ser corrigido monetariamente até a 

data do cálculo. Ultimados os cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo comum de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 896381 Nr: 27287-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA FORLIN, ENIL SILVA NUNES DA CONCEIÇÃO, 

ETORE PAZIM, LUIZ FERNANDES DIAS, JOSE FERNANDES RIBEIRO, 

JUAREZ ANTONIO CIVIDINI, OSWALDO NEVES DA CRUZ, PETRONILIO 

GOMES DE ARRUDA, PRESENTINA ALVES ELEOTERIO, WALDOMIRO 

JERONIMO MENONCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos 

temas relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, não subsisti qualquer óbice 

ao prosseguimento ao feito, pois a decisão que concedeu o efeito 

suspensivo pretendido determinou que esta se desse até o julgamento do 

recurso repetitivo.Além disso, conforme cópias que seguem anexas à 

presente decisão, o agravo de instrumento foi julgado improcedente, razão 

pela qual também não subsisti os efeitos suspensivos concedidos. Pois 

bem.Verifica-se que a decisão de fls. 655/658 delimitou os parâmetros a 

serem utilizados no cálculo.Referida decisão foi objeto de embargos de 

declaração, os quais foram rejeitados.E, aos que se nota do acórdão 

relativo ao agravo de instrumento interposto pelo requerido, referida 

decisão que julgou a impugnação apresentada, foi integralmente mantida. 

Com efeito, operada está a preclusão pro judicato, não podendo este Juízo 

modificar o entendimento firmado nem tampouco reapreciar os argumentos 

trazidos pelo requerido. Assim sendo, CUMPRA-SE A DECISÃO de fls. 

655/658, remetendo-se os autos ao Contador Judicial para realização do 

cálculo, que deverá observar as balizas lá delimitadas.Decorrido o prazo 

para manifestação das partes, voltem conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349764 Nr: 20116-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. MARQUES IND. DE ARTEFATOS CIM. LTDA - 

CONSTUBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14.048/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).LEONARDO SULZER PARADA , OAB/MT nº 

9928-A , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 359363 Nr: 29473-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALITY ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUIZ AUGUSTO FILHO - OAB:55009/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - 

OAB:5967/MT

 Ante o exposto e considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line 

(fls.248/249), que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte 

executada ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, portadora do CNPJ nº 05.802.672/0001-34, sobre o valor de R$ 

7.546,99 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e nove 

centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, 

a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia 

ciência do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 

2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete 

para a efetivação da constrição acima deferida através do Sistema 

Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 
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que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1019066-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE MARIA BUFALO MENDONCA (REQUERENTE)

EUNICE MARIA BUFALO (REQUERENTE)

SALETE MARIA BUFALO PODEROSO (REQUERENTE)

DARLENE MARIA BUFALO (REQUERENTE)

ROSA THEREZA LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

ODAIR BUFALO (REQUERENTE)

OLIVIA DE JESUS BUFALO (REQUERENTE)

MARIA ARMINDA BUFALO (REQUERENTE)

VERANICE MARIA BUFALO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS PODEROSO DE SOUZA OAB - SP230402 (ADVOGADO)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BUFALO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019066-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OLIVIA DE 

JESUS BUFALO, ODAIR BUFALO, VERANICE MARIA BUFALO DO CARMO, 

MARIA ARMINDA BUFALO, EUNICE MARIA BUFALO, CREONICE MARIA 

BUFALO MENDONCA, DARLENE MARIA BUFALO, SALETE MARIA 

BUFALO PODEROSO, ROSA THEREZA LIMA DE SOUZA INTERESSADO: 

JOAO BUFALO W Vistos. Trata-se de Alvará Judicial ajuizado por Olívia 

de Jesus Búfalo e Outros com fulcro na Lei nº 6.858//80, objetivando o 

levantamento de valor deixado pelo de cujus João Búfalo, relativo a saldo 

bancário em caderneta de poupança. É o breve relato. DECIDO. 

Compulsando os autos, sobressai-se a incompetência deste Juízo, posto 

que há de se reconhecer a indeclinável competência da Vara de Família e 

Sucessões da Comarca para o processamento do presente pedido de 

alvará judicial. Com efeito, este feito deve 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, vide julgados a seguir, in verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL. JUÍZO CÍVEL QUE 

DECLAROU SUA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA E REMETEU 

OS AUTOS AO JUÍZO DA FAMÍLIA, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O 

PRESENTE CONFLITO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS E PIS DO DE 

CUJUS. MATÉRIA RELATIVA A DIREITO DAS SUCESSÕES. COMPETÊNCIA 

DAS VARAS DE FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 

49/2012. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. Em que 

pese os autos originários sejam de alvará judicial, é inerente ao feito o 

caráter sucessório, vez que consiste a pretensão no levantamento de 

saldo de FGTS e PIS deixado pelo de cujus, não obstante tratar-se de 

procedimento que independe de inventário ou arrolamento, nos termos do 

art. 1.037 do CPC. Competência das varas de família.” (TJPR; ConCompCv 

0985582-9; Cascavel; Décima Segunda Câmara Cível em Composição 

Integral; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; DJPR 23/05/2013; Pág. 215) 

. “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 § 2°, 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 presente Alvará Judicial. Anota-se que se 

trata de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível 

de declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, DECLINO , de ofício, o processamento e 

julgamento do presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões da Capital, o que faço com fulcro nos artigos 64, § 1°, e 337, 

inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Julho de 2018. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019247-14.2018.8.11.0041

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:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019247-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BOSQUE RENTA CAR 

EIRELI - ME W Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

desfavor de Bosque Renta Car Eirele Me, ambos qualificados nos autos. A 

partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende 

promover a busca e apreensão de automóvel em razão de inadimplência 

do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que a competência para 

processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a alienação 

fiduciária é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme dispõe o 

art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da Magistratura. 

Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente bancária. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – 

RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO 

CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É 

cediço que a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não 

é definida pela presença do banco/instituição financeira em um dos polos 

da demanda, mas sim, é definida pela natureza bancária da matéria 

debatida.” Precedente desta Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no 

DJE 12/08/2016). Assim sendo, considerando a matéria discutida nos 

autos, DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Vara Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Julho de 2018. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito em Substituição Legal

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002912-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WAGNER NICACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002912-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO WAGNER NICACIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. O requerente através do petitório ID. nº 13244358 

denúncia que a requerida, apesar de devidamente intimada para 

cumprimento da decisão de ID. 12567997, não vêm cumprindo com a tutela 

deferida, uma vez que até a presente data o banco requerido não 

apresentou as imagens de seu sistema interno de vigilância, requerendo 

seja majorada a multa diária fixada na decisão. Diante da informação do 

descumprimento da ordem judicial, DETERMINO a intimação do requerido 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as imagens de seu 

sistema interno de vigilância do dia 30/11/2017, entre os horários de 

12h30min e 14h30min, sob pena de majoração de multa. No mais, recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017661-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO GUSTAVO HENRIQUE 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017661-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: ICARO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ICARO GUSTAVO 

HENRIQUE DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 13.01.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 

8027835 à 8198991. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação Num. 1057457, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração Do Polo Passivo Para A Seguradora Líder; 

II- Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais; III Pedido Administrativo Prévio- Da Falta De Interesse De Agir; IV – 

Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital Num. 10505253, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. -DA ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 
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(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico Num. 

8027835 à 8198991, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
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da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10457223, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Direito (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Pé Direito 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, terá a vítima direito a 

50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 TOTAL: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(13.01.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017018-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017018-81.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

RIBAMAR SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia24/10/2018 às 09:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

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: 1018429-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMORIM DO NASCIMENTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018429-96.2017.8.11.0041 
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AUTOR: EDUARDO AMORIM DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDUARDO AMORIM 

DO NASCIMENTO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 25.06.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 8130015à 

8130023. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10645625, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; IV – Principio Da 

Causalidade E A Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10442068, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 
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11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 8130015à 8130023. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10442068, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Estrutura 

Crânio-facial (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 
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mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Estrutura Crânio-facial 10% Residual [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00. Total: R$ 1.350,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.06.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008546-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008546-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO ANTUNES BARROS RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

24/10/2018 às 09:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 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: 1017832-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CONCEICAO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017832-30.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CARLOS DA CONCEIÇÃO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.04.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

10617677, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão 

Da Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Da Ausência De Comprovação De 

Entrega Da Documentação; III - Da Ausência de Requerimento 

Administrativo – Ausência de Interesse de Agir; IV – Ausência De Nexo De 

Causalidade – Boletim De Ocorrência Sem Validade – Não Averiguação 

Dos Fatos; V – Ausência do Laudo Do IML Descumprimento Do Art. 5° §5º 

Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10505369, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 
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injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. AUSENCIA DE NEXO 

CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – AVERIGUAÇÃO 

DOS FATOS A matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal 

será apreciada. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO 

AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor 

não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 

6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, verbis: “Art 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 
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morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10505369, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 
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negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (08.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017402-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE DE BARCELOS FRANCA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017402-44.2018.8.11.0041. AUTOR: LOIDE 

DE BARCELOS FRANCA VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 09:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

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: 1018866-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR GONCALVES ALEXANDRE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018866-40.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUZIMAR GONCALVES ALEXANDRE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUZIMAR 

GONÇALVES ALEXANDRE move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 25.09.2015, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação Id: 10673841, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Polo Passivo 

Para Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo Perante A Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais; III – Pedido Administrativo Prévio – Falta De 

Interesse De Agir; IV – Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral; 

V – Comprovante De Residência Em Nome De Terceiro – Ausência De 

Pressuposto De Constituição E De Desenvolvimento Valido E Regular Do 

Processo – Requisito Para Fixação De Foro. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital 

Num. Id: 10491973, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 
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necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.09.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 
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alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Id: 10491973, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Mão Esquerda. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Mão Esquerda 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO ESQUERDA: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (25.09.2015) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação a contestação, não se acha configurada, haja vista a 
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ausência de pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa 

da (s) parte (s) requerida (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de 

Processo Civil. 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. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018441-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ SILVA DO VALE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018441-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVERTON LUIZ SILVA DO VALE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EVERTON LUIZ DA 

SILVA DO VALE, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 02.05.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10518023, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Necessidade Da Inclusão Da 

Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II - 

Da Inépcia Da Inicial - Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – 

Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10489080, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

– NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 
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acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10489080, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 50% Médio [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (02.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018618-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PATRICIA LEITE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018618-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: LETICIA PATRICIA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LETICIA PATRICIA LEITE, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 12.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos Num. 8149018 à 8149055. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 10503394, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder Do 

Consórcio Do Seguro DPVAT S.A Na Demanda; II- Da Inépcia da Inicial – 

Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova 

Decisão Do STF. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 10520298, indicando 

o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação Num. 10628873. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. - DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 
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vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Atendimento Médico e Boletim de Ocorrência Num. 

8149018 à 8149055, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10520298, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Quadril Direito 

Punho direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 
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previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Quadril Direito 25% Leve Punho Direito 25% Leve [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo Perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a 

vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -QUADRIL DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 -PUNHO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 843,75 Total: R$ 1.687,50. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (12.02.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017994-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERCIONE RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017994-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALTERCIONE RIBEIRO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VALTERCIONE 

RIBEIRO DE ALMEIDA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 10.07.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10346201, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder 

no Polo passivo; II- Ausência De Comprovação De Entrega Da 

Documentação; III - Ausência De Requerimento Administrativo – Da Falta 

De Interesse De Agir; IV – Ausência Do Laudo IML – Descumprimento Do 

Art. 5º § 5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10526957, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 
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do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 
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ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10526957, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): 5° Dedo Do Pé 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão 5° Dedo do Pé Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -5° Dedo 

Do Pé Direito *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *75% sobre R$ 

1.350,00 = R$ 1.012,50 Total: R$ 1.012,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (10.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014899-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: JULIANA DA SILVA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JULIANA DA SILVA 

RODRIGUES, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 08.08.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10403002, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda 

para a Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A Na 

Demanda; II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo 

Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da 

Nova Orientação Do STJ. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10078397, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR 

– DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA 

NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 
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permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.08.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10078397, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Esquerdo (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Pé Esquerdo 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé terá a 

vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: Pé Esquerdo: *50% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 
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DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(08.08.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018683-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO BARROS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018683-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADAUTO BARROS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADAUTO BARROS 

DOS SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 05.05.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10669416, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo 

Passivo; II- Carência De Ação – Boletim De Ocorrência Sem Validade – 

Não Averiguação Dos Fatos; III - Da Ausência Do Laudo Do IML – 

Descumprimento Ao Art. 5º, §5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10669418, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE A 

matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 
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“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.05.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10669418, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 
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debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50. Total: R$ 7.087,50. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (05.05.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018265-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018265-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA MARIA DA SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANA MARIA DA 

SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

22.04.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos ID. 8109875 à 8109882. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10648738, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo 

passivo; II- Ausência De Comprovação De Entrega Da Documentação; III - 

Ausência De Requerimento Administrativo – Da Falta De Interesse De Agir; 

IV - Carência De Ação – Boletim De Ocorrência Sem Validade – Não 

Averiguação Dos Fatos. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 1059185, 

indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 
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DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA CARÊNCIA DA 

AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE A matéria preliminar 

se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 8109875 à 8109882. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 
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comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 1059185, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Estrutura 

Crânio-facial (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Estrutura Crânio-facial 25% LEVE [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00. Total: R$ 1.350,00. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (22.04.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) 

autora (s) em sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a 

ausência de pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa 

da (s) parte (s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de 

Processo Civil. 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. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017584-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DIVINO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017584-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILSON DIVINO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WILSON DIVINO DOS 

SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 23.02.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10618082, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo 

Passivo; II- Da Ausência De Comprovação De Entrega Da Documentação; 

III - Da Ausência de Requerimento Administrativo – Ausência de Interesse 

de Agir; IV – Ausência De Nexo De Causalidade – Boletim De Ocorrência 

Sem Validade – Não Averiguação Dos Fatos; V – Ausência do Laudo Do 

IML Descumprimento Do Art. 5° §5º Da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10505369, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 
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consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. AUSÊNCIA DE NEXO 

CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – AVERIGUAÇÃO 

DOS FATOS A matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal 

será apreciada. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO 

AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor 

não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 

6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, verbis: “Art 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Verifica-se também que não prospera a irresignação da parte requerida 

quanto a necessidade de complementação do laudo pericial. Nos termos 

do laudo pericial exarado pelos peritos médicos id.10473660, os experts, 

ao analisarem a graduação de eventual invalidez constatou lesão membro 
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inferior direito, em grau médio 50%, decorrente de acidente narrado. 

Assim, a prova pericial produzida no feito foi suficientemente 

esclarecedora, sendo desnecessária qualquer complementação do laudo 

já juntado aos autos ou mesmo realização de nova perícia. Pretende a 

parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 23.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10505369, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 50% Média [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 
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comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (23.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019186-56.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEONARDO MOTA DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 12:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019259-28.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO DONIZETTI LIMA COSTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012891-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MELCHIOR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012891-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANDA MELCHIOR PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

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: 1004617-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

MARIA DE LOURDES XAVIER DE JESUS (AUTOR)

ROSENICE MARTIN LIMA (AUTOR)

LUCIANA XAVIER DA CRUZ (AUTOR)

VERA LUCIA RIBEIRO PRADO (AUTOR)

GILDO DIAS QUIRINO (AUTOR)

BERENICE PINHEIRO DE MOURA (AUTOR)

EUNICE MARIA PINHEIRO (AUTOR)

LENI CLARA MULLER TENORIO (AUTOR)

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

LENIR FRANCISCA DA CRUZ (AUTOR)

MARIA DE FATIMA MORAES DUQUE (AUTOR)

NELSON DA SILVA MARTINS (AUTOR)

WALDEMIR FELIX DA COSTA (AUTOR)

ALBERTINO PINTO DE MIRANDA (AUTOR)

MILTON CORREA DE MORAIS (AUTOR)

ELISANGELA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004617-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSENICE MARTIN LIMA, MARIA DE FATIMA MORAES DUQUE, LENI 

CLARA MULLER TENORIO, EUNICE MARIA PINHEIRO, MARIA BENEDITA DA 

SILVA MIRANDA, ALBERTINO PINTO DE MIRANDA, ELISANGELA SOARES, 

WALDEMIR FELIX DA COSTA, NELSON DA SILVA MARTINS, LINDOMAR 

PEREIRA DA SILVA, BERENICE PINHEIRO DE MOURA, VERA LUCIA 

RIBEIRO PRADO, MARIA DE LOURDES XAVIER DE JESUS, MILTON 

CORREA DE MORAIS, LENIR FRANCISCA DA CRUZ, GILDO DIAS QUIRINO, 

LUCIANA XAVIER DA CRUZ RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que os requerentes pretendem em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 
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serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que os 

autores possuem veículos próprios. Lista de Veículos - Total: 21 Placa UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QBG7373 MT CITROEN/AIRCROSS FEEL A 2016 2016 

MARIA DE FATIMA M DUQUE Sim ui-button ui-button QBP2746 MT 

CHEV/PRISMA 1.0MT LT 2015 2015 NELSON DA SILVA MARTINS Sim 

ui-button ui-button QBH3687 MT CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ 2014 2015 

LUCIANA XAVIER DA CRUZ Sim ui-button ui-button NJJ7561 MT VW/NOVO 

VOYAGE 1.0 2013 2014 GILDO DIAS QUIRINO Sim ui-button ui-button 

NUB6446 MT I/RENAULT CLIO CAM1016VH 2010 2011 MILTON CORREA 

DE MORAIS Sim ui-button ui-button NUA3088 MT VW/GOL 1.6 POWER 

2010 2010 VERA LUCIA PRADO SALLES Sim ui-button ui-button BEW5602 

MT FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2009 ELISANGELA SOARES Sim ui-button 

ui-button NJE5325 MT VW/GOL 1.0 GIV 2008 2009 GILDO DIAS QUIRINO 

Sim ui-button ui-button KAE8195 MT GM/CELTA 2P LIFE 2007 2007 MILTON 

CORREA DE MORAIS Sim ui-button ui-button JYI4377 MT HONDA/CG 125 

TITAN KS 2002 2003 VERA LUCIA PRADO SALLES Sim ui-button ui-button 

JZD1439 MT FIAT/PALIO EX 1999 2000 BERENICE PINHEIRO DE MOURA 

Sim ui-button ui-button KAN7102 MT VW/SAVEIRO CL 1.6 MI 1999 1999 

BERENICE PINHEIRO DE MOURA Não ui-button ui-button JYR4185 MT 

GM/CORSA SUPER 1998 1998 BERENICE PINHEIRO DE MOURA Sim 

ui-button ui-button NBB8704 MT VW/PARATI GL 1.8 1993 1993 BERENICE 

PINHEIRO DE MOURA Sim ui-button ui-button JYO2105 MT VW/GOL CL 1.8 

1991 1992 ROSENICE MARTIN LIMA Não ui-button ui-button JYB7842 MT 

VW/PARATI CL 1989 1989 BERENICE PINHEIRO DE MOURA Sim ui-button 

ui-button KAK5600 MT FORD/F1000 1987 1987 VERA LUCIA PRADO 

SALLES Sim ui-button ui-button JYV3913 MT VW/PARATI GLS 1986 1986 

ROSENICE MARTIN LIMA Não ui-button ui-button JYR3670 MT HONDA/CG 

125 1981 1981 MILTON CORREA DE MORAIS Não ui-button ui-button 

JYU4236 MT VW/BRASILIA 1978 1979 GILDO DIAS QUIRINO Sim ui-button 

ui-button ABE6511 MT VW/FUSCA 1300 1973 1973 MILTON CORREA DE 

MORAIS Não ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira dos autores, conforme determina o inciso LXXIV, 

do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionaram nos autos documentos 

que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, 

carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, o indeferimento 

do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples 

declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO 

À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação dos 

autores para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014576-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (AUTOR)

GENIL PENHA DE ALMEIDA (AUTOR)

LEONICE TAVARES DE MATOS (AUTOR)

CANDIDO DE SOUZA (AUTOR)

HONORIA FRANCISCA DO CARMO (AUTOR)

MARIA HELENA DIAS PEREIRA (AUTOR)

ADAEL ARAUJO (AUTOR)

MARINIL FELICIDADE PEREIRA (AUTOR)

SANDRA DIAS DA SILVA (AUTOR)

PEDRO PAULO GONCALVES LIMA (AUTOR)

NIVALDETE MENDES RAMOS (AUTOR)

RUBENS DIVINO GONCALVES (AUTOR)

ALCIMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

DANIEL PEREIRA DIAS (AUTOR)

ENEDIR DE JESUS JARCEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014576-45.2018.8.11.0041. AUTOR: GENIL 

PENHA DE ALMEIDA, MARIA HELENA DIAS PEREIRA, SANDRA DIAS DA 

SILVA, NIVALDETE MENDES RAMOS, ALCIMAR PEREIRA DA SILVA, 

DANIEL PEREIRA DIAS, ENEDIR DE JESUS JARCEM, LEONICE TAVARES DE 

MATOS, CANDIDO DE SOUZA, ADAEL ARAUJO, RUBENS DIVINO 

GONCALVES, GILMAR DA SILVA, HONORIA FRANCISCA DO CARMO, 

MARINIL FELICIDADE PEREIRA, PEDRO PAULO GONCALVES LIMA RÉU: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que os autores pretendem em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 
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disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios. Lista de Veículos - Total: 8 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBA1251 MT HONDA/CG150 FAN ESDI 2014 2015 GILMAR DA SILVA Sim 

ui-button ui-button QBU0868 MT FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 2014 2015 

CANDIDO DE SOUZA Sim ui-button ui-button NPJ3815 MT 

CHEVROLET/CLASSIC LS 2013 2014 DANIEL PEREIRA DIAS Sim ui-button 

ui-button OBO3287 MT VW/FOX 1.0 GII 2013 2014 ALCIMAR PEREIRA DA 

SILVA Sim ui-button ui-button OBI3952 MT VW/NOVO VOYAGE 1.6 2013 

2013 RUBENS DIVINO GONCALVES Sim ui-button ui-button NJU0262 MT 

YAMAHA/FACTOR YBR125 E 2011 2011 RUBENS DIVINO GONCALVES 

Não ui-button ui-button KAU4231 MT GM/CORSA SEDAN PREMIUM 2009 

2010 ADAEL ARAUJO Sim ui-button ui-button HLI6739 MT GM/PRISMA JOY 

2009 2010 GENIL PENHA DE ALMEIDA Sim ui-button ui-button No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE 

ASSINA COMO LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

apelante não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua 

impossibilidade financeira em suportar as despesas processuais, o único 

documento apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é 

suficiente para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão 

do juízo a quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela 

apelante.(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015) Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação dos autores para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019017-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CASONATTO OAB - MT0010798A (ADVOGADO)

REGIANE LEISMANN BOITA OAB - 807.599.711-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUIELE STACHIM (REQUERIDO)

R. L. CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019017-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP 

REPRESENTANTE: REGIANE LEISMANN BOITA REQUERIDO: R. L. 

CONSTRUTORA LTDA - ME, JAQUIELE STACHIM Vistos etc. Certifique-se 

a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, 

§2º do CPC. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos 

autos a guia de recolhimento da diligência do oficial de justiça. A parte 

interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017461-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017461-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VICENTE ALVES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 10:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017816-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GARCIA DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINESIO FIRMINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017816-42.2018.8.11.0041. AUTOR: JOEL 
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GARCIA DE MATTOS RÉU: SINESIO FIRMINO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículos próprios. Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações OBG5017 MT TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2013 2014 

JOEL GARCIA DE MATTOS Não ui-button ui-button JYK7126 MT 

VW/KOMBI PICK UP 1993 1993 JOEL GARCIA DE MATTOS Não ui-button 

ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma 

vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a 

alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou extrato 

bancário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre 

ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para 

demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008683-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008683-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEVINO RODRIGUES DA SILVA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA 

DO BRASIL Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 10:00, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016938-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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: 1016938-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 
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conciliação para o dia 01/10/2018 às 12:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

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: 1017415-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR DA COSTA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017415-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALDEMIR DA COSTA RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

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-94 DESPEJO

Processo Número: 1011615-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011615-34.2018.8.11.0041 AUTOR: SIMARELLI 

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU: MA COMERCIO 

DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte autora , por seus advogados, para juntar aos autos 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, para 

possibilitar a expedição do mandado de intimação. Cuiabá - MT, 4 de julho 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016213-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SANTOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016213-31.2018.8.11.0041. AUTOR: TANIA 

SANTOS RIBEIRO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

24/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013745-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO ALVES RODRIGUES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013745-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLINDO ALVES RODRIGUES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 12:00 nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS DE MORAIS DIOGO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005619-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NEMIAS DE MORAIS DIOGO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

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: 1017668-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LAIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017668-31.2018.8.11.0041. AUTOR: KEILA 

LAIS DOS SANTOS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 
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Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018524-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUERLI BATISTELLO LINO (RÉU)

LAUDNIR LINO ROSSI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018524-92.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIA SALEM GONCALVES RÉU: LAUDNIR LINO ROSSI, QUERLI 

BATISTELLO LINO Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial o recolhimento das custas ao final da 

demanda. O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao 

caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no 

mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos 

órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração 

dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. No mais, sabe-se que o 

pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do 

beneficio da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a 

hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus 

processuais. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 6 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações NJR0823 MT FORD/FIESTA 

SEDAN1.6FLEX 2010 2010 FLAVIA SALEM GONCALVES Sim ui-button 

ui-button NTY0300 MT I/FORD EDGE V6 2009 2009 FLAVIA SALEM 

GONCALVES Sim ui-button ui-button NPF1978 MT I/MINI COOPER S 2008 

2009 FLAVIA SALEM GONCALVES Sim ui-button ui-button JYF0021 MT 

I/LR FREELANDER 5DR 25L 2004 2005 FLAVIA SALEM GONCALVES Sim 

ui-button ui-button JYV6793 MT FIAT/PALIO EX 1998 1998 FLAVIA SALEM 

GONCALVES Sim ui-button ui-button JYO1656 MT VW/GOL CL 1.6 MI 1997 

1997 FLAVIA SALEM GONCALVES Sim Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência tais como 

holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto 

de renda. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com 

fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016578-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016578-85.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO BRANDÃO CORREA RÉU: HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido Tutela de Urgência em Caráter Antecedente proposta 

por RODRIGO BRANDAO CORREA, em desfavor de HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA S.A (HOSPITAL SANTA ROSA) devidamente 

qualificados nos autos. O requerente narra que é advogado regularmente 

inscrito na ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato 

Grosso, com registro sob o nº 16.113. Explana que na qualidade de 

advogado e mediante a outorga de mandato, defende o interesse de seus 

clientes, tanto no âmbito judicial como fora dele. Aduz que foram 

outorgadas procurações por seus clientes, para que o requerente 

pudesse defender seus interesses, sendo assim, munido de tais 

documentos, na data de 07/05/2018, o autor se dirigiu à sede da 

requerida, a fim de retirar cópias dos prontuários médicos, com objetivo de 

instruir os processos administrativos securitários e eventual processo 

judicial. Alega que foi impedido de obter tais documentos em razão da 

afirmativa da preposta que não consegue verificar a autenticidade das 

procurações outorgadas, exigindo-lhe procuração com firma do 

outorgante reconhecida em cartório. Em sede de antecipação de tutela 

requer determinação para que a demandada passe a aceitar do 

demandante a procuração sem firma reconhecida, bem como cumpra 

todos os poderes ali conferidos, dos 02 clientes das procurações 

acostadas aos autos. Ora outorgantes, bem como de qualquer outro 

cliente que outorgar-lhe mandato. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, 

proposta por RODRIGO BRANDAO CORREA, em desfavor de HOSPITAL 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A (SANTA ROSA) devidamente 

qualificados nos autos. A tutela antecipada de caráter antecedente foi 

uma das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, onde o 

artigo 303 permite ao autor a descrição sucinta da lide e do direito que se 
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quer resguardar, acrescidos da justificativa da existência do perigo da 

demora da prestação jurisdicional, vejamos o dispositivo: “Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo.” O interessante desse dispositivo é a forma simplória da petição 

inicial, o que para o Doutrinador Nelson Nery Júnior se justifica face à 

“proximidade da propositura da petição inicial”. Para o Doutrinador 

Theotonio Negrão “parecem tratar da própria prerrogativa outorgada ao 

autor no sentido de se limitar a requerer tutela antecipada num primeiro 

momento”, ou seja, o autor pode requerer do instrumento processual 

apenas a tutela antecipada, que não impugnada se estabilizará. No caso 

em tela, depara-se com a tutela provisória de urgência em sua modalidade 

antecipada, a exemplo do que tratava o antigo art. 273, do CPC, vez que a 

medida almejada possibilita à parte, desde já, a fruição de algo que muito 

provavelmente virá ser reconhecido na sentença. (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 295). Acerca do 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 análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada aos autos das Procurações outorgadas 

pelos seus clientes (IDs 13664162 e 13664006), onde observa-se que os 

poderes foram outorgados ao autor, além disso, trouxe aos autos 

Solicitações dos Documentos requeridos (IDs 13664165 e 13664180 ) , 

onde se tem a informação de que se faz necessário a procuração do 

paciente autenticada no cartório. Por sua vez, o perigo de dano torna-se, 

em tese, visível com o fato de que o autor busca referidos documentos 

para exercer a sua profissão o que comporta a sua subsistência. Acerca 

do tema, eis a jurisprudência: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - DESERÇÃO - 

NÃO-CABIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

INACOLHIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 7° DA LEI Nº 1.060/50 - 

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO - 

DESNECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE FIRMA NA PROCURAÇÃO (LEI 

8.952/94) - PRIMEIRA APELANTE - REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A 

FEITURA DO CONTRATO - INCABIMENTO - NECESSIDADE DA 

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - APLICAÇÃO DOS 

ARTS. 4°, III E 51, IV, AMBOS DO CDC - REDUÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - SEGUNDA APELANTE - FIXAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBEDIÊNCIA AO § 3° DO ART. 20 

DO CPC - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. Se a parte adversa, ao requerer a revogação 

do benefício da assistência judiciária, não provou a inexistência ou 

desaparecimento dos requisitos para sua concessão, afasta-se a 

preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso, não 

ocorrendo a deserção, ex vi do art. 7° da Lei n° 1.060/50. Rejeita-se a 

preliminar de irregularidade da representação, pois é desnecessário o 

reconhecimento de firma na procuração ad judicia, nos termos da Lei n° 

8.952/94. Incabível o reembolso das despesas com a feitura do contrato, 

pois sendo possível a renegociação da unidade autônoma sem qualquer 

depreciação ou prejuízo para a empresa, mister se faz a devolução 

integral dos valores pagos, sob pena de infringência ao postulado do 

equilíbrio contratual e da cláusula geral de boa-fé (arts. 4°, III e 51, IV, 

ambos do CDC). As indenizações por dano moral não devem se 

transformar em expectativa de enriquecimento fácil, sendo justa a fixação 

em 100 (cem) vezes o salário mínimo vigente, pela menor gravidade da 

lesão moral sofrida. Havendo sentença condenatória, os honorários 

devem ser fixados em obediência ao § 3° do art. 20 do CPC. (Ap 

29974/2001, DES. ODILES FREITAS SOUZA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO – TJ-MT, Julgado em 13/11/2001, Publicado no DJE 

25/03/2002). Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

PAGAMENTO EM NOME DA AUTORA E/OU EM NOME DE SEU PATRONO, 

SE CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR COM 

FIRMA RECONHECIDA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. 

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. 1. O artigo 38, do Código de 

Processo Civil, com a redação dada pela Lei 8.952/1994, dispensa o 

reconhecimento de firma nas procurações ad judicia utilizadas em 

processo judicial, ainda que contenham poderes especiais. 2. Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. 3. Recurso a que 

se dá provimento, na forma do artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo 

Civil. Processo: AI 00349986720158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 19 

VARA CIVEL - Orgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL – Partes: AGTE: 

DEISIMAR TEIXEIRA CUNHA, AGDO: BFB LEASING S A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL – Publicação: 07/08/2015 – Julgamento: 5 de Agosto de 2015 

– Relator: ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS. In casu, compulsando os 

autos e os documentos acostados, verifico a presença dos pressupostos 

mencionados, uma vez que o artigo 5º, §§1º e 2º do Estatuto da 

Advocacia e da OAB, Lei Especial nº 8.906/94 assim dispõe: “Art. 5º - O 

advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. §1º 

O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, 

obrigando-se a apresentá-la, no prazo de quinze dias, prorrogável por 

igual período. §2º A procuração para o foro em geral habilita o advogado a 

praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os 

que exijam poderes especiais.” Percebe-se que a Lei Especial não exige 

do advogado na via judicial a apresentação de mandato com firma 

reconhecida, podendo atuar até mesmo sem procuração em casos de 

urgência, de modo que tal exigência na via extrajudicial se mostra em 

desacordo com o que dispõe o Estatuto da OAB. Ademais, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se em sede de cognição sumária, que estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Dessa 

forma, preenchidos os requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela 

para DETERMINAR que a demandada passe a aceitar do requerente 

procuração independente de firma reconhecida dos 02 (dois) clientes das 

procurações acostadas aos autos, quais sejam NATANAEL FORTES 

BARBOSA e LUCIVANIA GONÇALVES DA SILVA, bem como de qualquer 

outro cliente que lhe outorgar mandato. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 

09:00 horas, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. 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). DETERMINO a intimação da parte autora para o 

cumprimento do disposto no inciso I, parágrafo primeiro do artigo 303, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016578-85.2018.8.11.0041 AUTOR: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA RÉU: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, por 

seus advogados, para juntar aos autos comprovante de diligência do 

oficial de justiça, para possibilitar a expedição do mandado de citação. 

Cuiabá - MT, 4 de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825821 Nr: 31793-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE APARECIDA DE SOUZA SEIXAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 759225 Nr: 11517-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONA & OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTAPE CALIER SAÚDE ANIMAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:8359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNAVERA AURESCO ATÍLIO 

- OAB:7988/MT, PAULO MÁRCIO FONSECA - OAB:16.084 MG, 

SUZIANA SANTANA COMUNIAN - OAB:112972/MG

 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: TENILLE PEREIRA FONTES

Data da Carga:29/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122586 Nr: 19874-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR PINHEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

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

OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184/A

 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: alvino fernandes do carmo neto

Data da Carga:29/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081125 Nr: 2066-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RODRIGUES DOS SANTOS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-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: MAINA PONCIONI CEZAR

Data da Carga:29/06/2018

 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:

 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: CRISTIANY GUIRRA CORTE

Data da Carga:29/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 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

 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: PAULO SERGIO MISSASSE

Data da Carga:29/06/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1285025 Nr: 3282-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URYELTON DE SOUSA FEEERIRA - 

OAB:6492/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA CASTRO 

BRANCO - OAB:21.231-A/MT

 Vistos.

Ab initio, CUMPRA-SE a decisão proferida no Acórdão cuja fotocópia 

restou acostada às fls. 78-v/82, devendo, para tanto, ser expedido o 

necessário.

No mais, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 
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determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1046013 Nr: 44363-44.2015.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME, LUIZA RIOS 

RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NESTOR COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19.620, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS 

- OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANA KARINE DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:11247

 Vistos etc.

Da leitura pormenorizada da decisão de fls. 147/148, verifica-se a 

existência de erro material quanto ao direcionamento da intimação para 

comprovar a alegada hipossufiência de recursos financeiros, uma que 

constou à demandante, quando deveria ser o Requerido.

Quanto à correção do erro material, assim já se pronunciou a 

jurisprudência:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a 

requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.” (RSTJ 

34/378)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 491, inciso I do CPC, retifico o parágrafo 

do decisum, passando a constar corretamente:

 “[...]

Assim sendo, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos cópia dos três últimos comprovantes de rendimento 

e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.

[...]”.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como 

lançada nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1285025 Nr: 3282-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URYELTON DE SOUSA FEEERIRA - 

OAB:6492/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA CASTRO 

BRANCO - OAB:21.231-A/MT

 Vistos.

Ab initio, CUMPRA-SE a decisão proferida no Acórdão cuja fotocópia 

restou acostada às fls. 78-v/82, devendo, para tanto, ser expedido o 

necessário.

No mais, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1306847 Nr: 10056-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IGNACIO MEDEIROS NETO, MEIRE ROSA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA 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 DETERMINO a MANUTENÇÃO dos embargantes na posse 

do bem.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 379296 Nr: 15110-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES F. CARNEIRO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 Vistos etc.

Intime-se a exequente a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias apresente 

a planilha atualizada do crédito exequendo.

Após, volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 25108 Nr: 5392-78.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DUARTE ALECRIM, LIGIA DAHROUGE, 

COMERCIAL ALECRIM LTDA

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

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, 

RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA - OAB:2.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA VELOSO FREITAS 

ALECRIM - OAB:4885/AM

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado 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, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 163247 Nr: 13692-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON - AR CONDICIONADO INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado 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, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1120178 Nr: 18835-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DOMELIDE FERREIRA, TAIENE MARCELA 

DOS SANTOS ALMEIDA DOMELIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL DE AMORIM, MANOELLA 

ALMEIDA DE AMORIM, SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de intimação por edital, tendo em vista que os 

exequentes não demonstraram ter esgotados os meios de busca dos 

endereços dos executados.

Intime-se o exequente a fim de que providencie a intimação dos 

executados nos termos do decisórios de fls. 75, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 256189 Nr: 23997-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 

BRASILEIRA - PSDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido desconsideração da 

personalidade jurídica formulado pela exequente, a fim de incluir os 

dirigentes do diretório partidário no polo passivo da demanda.

Antes da análise do pedido determino a intimação pessoal do Diretório 

Regional do Partido a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos 

autos bens a penhora ou a forma que pretende saldar o débito.

Após, DETERMINO a intimação da parte credora para impulsionar o feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do feito, atentando que no caso de reiteração do 

pedido este deve se adequar ao que dita o novo CPC, com a competente 

instauração do incidente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 432958 Nr: 12583-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCGL

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

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO ESTULANO PIMENTA - 

OAB:23495

 Diante do exposto, DEFIRO a remoção dos veículos, restringidos via 

Renajud, nomeando-se o exequente para a função de depositário auxiliar 

do juízo, devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações 

legais do encargo assumido.Efetivada a remoção, imediatamente 

realize-se avaliação do bem penhorado.Após a juntada do laudo de 

avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se 

manifestem sobre a avaliação, sob pena de preclusão. Na oportunidade, 

deve o credor manifestar interesse na adjudicação do bem penhorado ou 

no procedimento denominado “alienação por iniciativa particular” 

regulamentado pelo artigo 880 §1º a 3º do CPC, sob pena da execução 

prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por 

meio de hasta pública).Intime-se a executada acerca da penhora.Intime-se 

o exequente para que apresente o endereço onde se encontra o bem, não 

havendo razão para deferimento do pedido de restrição de circulação, 

uma vez que sequer se tentou localizar os bens.Em seguida, intimem-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

e arquivamento.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790563 Nr: 44610-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BITAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RICARDO SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMINHA APARECIDA 

VISQUETTI - OAB:14978/MT, JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JULIO CESAR LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949676 Nr: 60136-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOES DE ENGENHARIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONTRUÇÕES LTDA, 

CONSORCIO MARECHAL RONDON, CONSORCIO BARRA DO PARI, 

CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Crivelatti - OAB:9356, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296/MT

 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: Daniela Crivelatti

Data da Carga: 15/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 966245 Nr: 7524-20.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, ESPÓLIO DE 

OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELI PEREIRA DA SILVA CAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 895105 Nr: 26586-80.2014.811.0041

 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: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ III SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.CONDENO a 

demandante, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da 

condenação, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa.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.: 846660 Nr: 50255-02.2013.811.0041

 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: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ I SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JOSE MARTINEZ DOMINGUES, ADRIANE 

CRISTINA CANHETI MARINHO, EMANUEL DELGADO MAGALHÃES, 

MARLON HOMEM DE ASCENÇÃO, TANIELLY DE LARA PINTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Vistos etc.

Às fls. 487/489 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 pelas 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.

Custas pela requerida. 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.

Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015675-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015675-50.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015675-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015675-50.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 
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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, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023094-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LIRA MARQUES GENEROSO (AUTOR)

IVAIR MARQUES GENEROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018743-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. NASCIMENTO MISE - ME (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

José Evangelista dos Santos Damaceno em desfavor de E.A. Nascimento 

Mise – ME e Via Varejo S.A (Ponto Frio), afirmando que teve seu nome 

lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto aos Requeridos, entretanto, 

assevera que não se recorda de ter adquirido qualquer produto ou 

contratada serviço, já que lhe informaram que se trata de uma dívida 

contraída em 1997, e que além de estar prescrita, é indevida. Diz que em 

decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece 

amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida 

pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida 

como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido, restou demonstrada nos autos, principalmente por meio 

do documento de ID 13917223, que mostra a negativação do nome do 

Autor nos bancos de dados do SPC/SERASA e a alegação de que 

desconhece a dívida. 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] 

Assim, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome do Autor 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo 

ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto 

moral. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de 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, determinando a exclusão do nome do Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 3.856,99. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome do Autor dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do 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 03/09/2018, às 

11h30min 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 
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que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de julho 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019413-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AG VIDRACARIA RIO PRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE JESUS MENEZES NAVARRO OAB - SP224802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a missiva veio desacompanhada dos documentos 

essenciais como petição inicial e título, apesar de constar que estavam 

anexados à precatória Assim, intime-se a parte autora para apresentá-los. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019108-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RECANTO DOS PEQUIZEIROS LAGO DO MANSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Na oportunidade deverá 

apresentar documentos que comprovem a propriedade/associação do réu 

junto ao autor, ou seja, o título, também sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1019490-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEOSVALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEM HUR ANTONIO DA SILVA TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015382-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA JASSIN ALI AKRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA SILENE PADILHA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015911-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KACIANO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016338-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA QUARESMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEWTON EVANGELISTA LOANGO (REQUERIDO)

JOILCE EVANGELISTA LOANGO (REQUERIDO)

EDELZA LUCIA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017940-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA DA SILVA ORMOND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR AZEVEDO MACIEL DE CAMPOS OAB - MT21548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro o pedido constante na petição de Id. 13817281, e nos termos 

do art. 98, § 6º, do CPC/15, faculto a autora que o pagamento das custas 
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judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante 

emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no 

processo, ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá 

importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do 

NCPC. Desse modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento. Comprovado o recolhimento da 

primeira parcela, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017973-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 

de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018973-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 

de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014423-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (EXECUTADO)

CARMEN CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019183-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA CELIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte autora direcionou a petição inicial para o 

Juizado Especial desta Capital e considerando que o PJE não foi instalado 

naquela esfera, intime-se a autora para informar se pretende continuar 

neste juízo e emendar a inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005592-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. A. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

JOSIANE ARAUJO NUNES OAB - 019.897.061-77 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033757-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUCIO DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849853 Nr: 52986-68.2013.811.0041

 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: DIONELMIR DE SOUZA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MÔNICA MESQUITA - 

OAB:8671, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - OAB:19640/O, MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, PAULO AUGUSTO DE 

AZEVEDO MEIRA - OAB:OAB-PA/5586, VICTOR LEAO DE CAMPOS - 

OAB:17915/B

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733422 Nr: 29667-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DE MORAES, LEANDRO J. 

SILVA, UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ 

MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4.630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4.626, SANDRA MARA 

DE ALMEIDA - OAB:10658/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1291790 Nr: 5502-81.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA PAIXAO VICENTE, GDPV, LVDPV

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA 

SILVEIRA - OAB:, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556-B/MT, 

TIAGO CANAN - OAB:9180-0, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:10.913-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 Diante da ausência dos advogados, devidamente intimados e não 

havendo comprovação nos autos de que o advogado do requerido tenha 

realizado a intimação da testemunha, devolvo a carta precatória ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1269099 Nr: 27369-67.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TANGARÁ DA SERRA - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816/MT

 Considerando que não houve a localização informante do juízo, conforme 

certidão de fl. 92, devolvo a carta precatória ao Juízo deprecante, com 

nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082460 Nr: 2700-81.2016.811.0041

 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: SANTA MARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES 

LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 351546 Nr: 22055-58.2008.811.0041

 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: CLEMERSON ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S.A., C. L VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUCY ALBUQUERQUE - 

OAB:10947/MT, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:822-A/MG, MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - 

OAB:3.769 / MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804430 Nr: 10894-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON MESSIAS VECUNA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, MARCUS VINICIUS COUTO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MG 130.693

 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.: 820763 Nr: 26987-16.2013.811.0041

 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: ROBERTA KELY DA COSTA GALDINO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 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.: 910360 Nr: 37105-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, LUCIANO ANDRE FRIZAO - OAB:8340-B

 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.: 1095519 Nr: 8626-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCHIETA - OAB:17.687, JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - 

OAB:19462, MARCELO AUGUSTO MOTA SOARES - OAB:OAB/MT 

18555

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1291790 Nr: 5502-81.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA PAIXAO VICENTE, GDPV, LVDPV

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA 

SILVEIRA - OAB:, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556-B/MT, 

TIAGO CANAN - OAB:9180-0, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:10.913-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 Diante do equívoco anunciado à fl. 32, para aproveitar o ato, 

considerando que a testemunha compareceu a audiência, realizo a 

audiência posterior para evitar a procrastinação do feito principal. DOU por 

encerrada a audiência, devidamente cumprido o ato deprecado, 

devolva-se a carta precatória ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028599 Nr: 36093-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO RINALDI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

MARWIL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513

 Visto.

 Quanto às petições de fls. 274/276, 280, 281/282, 283/284, 285 e 

296/299, verifica-se pelo sistema Apolo que realmente o perito retirou o 

processo em carga quando estava correndo o prazo para as partes 

apresentarem quesitos.

 Assim, devolvo o prazo para as partes indicarem assistente técnico e 

formularem quesitos, a partir da intimação desse despacho, no prazo de 

quinze dias.

 Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, cinte de 

que os honorários serão pagos ao final pelo vencido, e considerando que 

o autor é beneficiário da justiça gratuita, caso ele seja a parte vencida, os 

honorários perícias serão pagos pelo Estado, conforme registrado na 

decisão de fl. 271-v.

 No tocante aos pontos controvertidos, estes são do juízo, o que não 

impede que as partes formulem quesitos aos esclarecimentos que 

entender necessários, assim, os mantenho.

 Comunique-se ao expert para suspender a data da perícia designada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 271230 Nr: 2956-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZILIAN TRAVEL SERVICE OPERADORA DE 

TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 Vistos.

Diante do pagamento voluntário da condenação, expeça-se alvará em 

favor da parte autora, na conta informada à fl. 497, para levantamento do 

valor de R$ 68.126,25, com seus rendimentos.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 03 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904716 Nr: 33360-29.2014.811.0041

 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: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE E PREVIDENCIA PRIVADA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Código 904716

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO, promovida por MARIA 

LUCIA DE OLIVEIRA, em desfavor de METROPOLITAN LIFE E PREVIDENCIA 

PRIVADA S/A, em que as partes noticiaram às FLS. 175/176 dos autos, 

após a sentença, que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza 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

 Código 1034582

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

promovida por JOÃO GABRIEL MEDINA RIBEIRO, representado por seu 

genitor, HANDERSON RAINIER RIBEIRO, em desfavor de GOL 

TRANSPORTES AEREOS S/A, em que as partes noticiaram às FLS. 

204/207 dos autos, após a sentença, que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910751 Nr: 37376-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SEVERINO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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$ 9.787,50 

(nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida.Condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 5, 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de 

julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942409 Nr: 55990-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDS, MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO 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

 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 oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida.Condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 03de 

julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149913 Nr: 31675-16.2016.811.0041

 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: ADINEIA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório proposta por ADINEIA SANTOS SOUZA 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Considerando 

que a parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada.Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, em razão de ser ela 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Int ime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018743-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. NASCIMENTO MISE - ME (RÉU)

VIA VAREJO 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 pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

José Evangelista dos Santos Damaceno em desfavor de E.A. Nascimento 

Mise – ME e Via Varejo S.A (Ponto Frio), afirmando que teve seu nome 

lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto aos Requeridos, entretanto, 

assevera que não se recorda de ter adquirido qualquer produto ou 

contratada serviço, já que lhe informaram que se trata de uma dívida 

contraída em 1997, e que além de estar prescrita, é indevida. Diz que em 

decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece 

amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida 

pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida 

como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido, restou demonstrada nos autos, principalmente por meio 

do documento de ID 13917223, que mostra a negativação do nome do 

Autor nos bancos de dados do SPC/SERASA e a alegação de que 

desconhece a dívida. 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] 

Assim, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome do Autor 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo 

ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto 

moral. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de 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, determinando a exclusão do nome do Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 3.856,99. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome do Autor dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
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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 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 03/09/2018, às 

11h30min 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de julho 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016238-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZALPINO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, declarando na inicial sua hipossuficiência. Por ter tal 

declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso 

concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, 

CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Ocorre 

que o autor é advogado atuante nesta capital, conforme diversas 

publicações em seu nome via Dje, além disso, o valor da causa não é alto. 

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando 

não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência 

judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência 

judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a 

miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da 

gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a 

concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica 

alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir 

não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. 

nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da parte 

autora de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019135-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A autora requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, declarando na petição inicial sua hipossuficiência. Por 

ter tal declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar 

o caso concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, 

LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 
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destaquei). Ocorre que a autora é advogada atuante nesta capital, 

conforme diversas publicações em seu nome via Dje, além disso, o valor 

da causa não é tão alto. Não pode a parte pretender que o Estado assuma 

ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando 

a concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas 

de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - 

Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. 

Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de 

comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da autora 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018994-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação de ID nº 5582749. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019002-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO)

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019002-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada por Domingos Dias de 

Amorim em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja determinada a suspensão dos descontos 

realizados. Consta na inicial que o autor, ao contatar uma instituição 

financeira para contrair um empréstimo, foi informado de que não seria 

possível, tendo em vista a existência de dois empréstimos feitos pela 

requerida em sua conta. Aduz que os valores estão sendo descontados 

de sua pensão, todavia, não recebeu qualquer valor que correspondesse 

ao empréstimo. Relata que contatou a parte requerida para informar que 

os empréstimos são indevidos, uma vez que o autor não realizou negócio 

jurídico para a contratação dos mesmos, todavia, as tentativas restaram 

infrutíferas. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. 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 estariam sendo 

descontados de sua folha de benefícios, valores oriundos da contratação 

de empréstimos, todavia, acrescenta que jamais contratou qualquer 

serviço junto à instituição financeira, motivo pelo qual pugna pela 

suspensão dos descontos. Em juízo de cognição sumária, os documentos 

acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, 

tendo em vista a comprovação dos descontos em sua folha de 

pagamento, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste na manutenção dos descontos indevidos e a restrição dos 

créditos do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade 

da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência 

e determino que a parte requerida suspenda a cobrança e os descontos 

que estão sendo realizados na folha de benefícios da parte autora, 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 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 
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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, acostar aos autos a cópia de 

seu comprovante de endereço. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012668-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDO VIEIRA PAES LEMES (AUTOR)

LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEAO (AUTOR)

CARLOS HENRIQUE MALTESO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012668-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Assembleia Condominial c/c Pedido de 

Exibição de Documento ajuizada por Carlos Henrique Malteso, Luciano de 

Oliveira Pantaleão e Rafael Fernando Vieira Paes Leme em desfavor de 

Condomínio Rio Cachoeirinha, com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinada a suspensão dos efeitos da deliberação tomada em 

assembleia consistente na instalação das câmeras, com a imediata 

suspensão da instalação, bem como para que seja determinada a exibição 

da ata da assembleia extraordinária realizada na data de 11 de abril de 

2018. Consta na inicial que na data de 11 de abril de 2018, foi realizada 

uma assembleia geral extraordinária, para a deliberação dos temas: a) 

esclarecimento sobre o campo de futebol; b) regulamento do salão de 

festas e quiosques e; c) aprovar a instalação de câmeras de 

monitoramento no condomínio. Aduz que o ato se encontra com várias 

regularidades, tendo em vista que uma quantidade mínima de condôminos 

estaria presente, a parcialidade da sindica para a contratação da empresa 

UNIFORT para a prestação dos serviços, demonstrando nítido 

favorecimento. Relata que estão sendo prejudicados em relação a decisão 

tomada, sem o consentimento de inúmeros condôminos e moradores 

ausentes, bem como que não foram respeitadas as normas legais para a 

convocação da assembleia. Informa que contatou a sindica para a 

resolução do impasse, todavia, a mesma sequer forneceu cópia da ata de 

assembleia para os autores, demonstrando o desinteresse na composição 

amigável. Acrescenta que na data de 18 de abril de 2018, receberam um 

documento intitulado “Convocação da Assembleia Geral Ordinária”, 

contudo, o mesmo discorria acerca da contratação da empresa UNIFORT, 

já aprovada para a instalação das câmeras. 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, os autores pleiteiam a suspensão da 

assembleia extraordinária realizada para a contratação de empresa para a 

instalação de câmeras de monitoramento do condomínio, alegando a 

existência de vícios na realização do ato, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão 

dos efeitos da deliberação tomada em assembleia consistente na 

instalação das câmeras, com a imediata suspensão da instalação, bem 

como para que seja determinada a exibição da ata da assembleia 

extraordinária realizada na data de 11 de abril de 2018. No tocante ao 

pedido de suspensão dos efeitos da assembleia extraordinária, em sede 

de cognição sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento 

dos pedidos da parte autora, haja vista que não restam demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. Não há nos autos, 

nesse momento processual, elementos suficientes acerca probabilidade 

do direito, uma vez que não houve comprovação dos vícios apontados na 

realização do ato, ou do favorecimento da empresa pela sindica do 

condomínio, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Desse modo, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Considerando a argumentação e os 

documentos apresentados e por serem os documentos de interesse da 

parte autora, DEFIRO o pedido e determino que o requerido exiba nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados 

pela parte autora referentes à assembleia realizada. Determino que a Sra. 

Gestora entre em contato com a Central de Conciliação e Mediação a fim 

de se verificar a existência de data para a realização da audiência de 

conciliação (art. 334, CPC). 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). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último 

ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015531-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA PENA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015531-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral c/c Devolução de 

Valores Apropriados Indevidamente ajuizada por Leila Pena da Silva em 

desfavor de Adriano de Figueiredo Pagoto, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinado que o requerido deposite na conta da 

autora a quantia de R$ 1.349,88 (um mil trezentos e quarenta e nove reais 

e oitenta e oito centavos); ou para que seja determinado o depósito em 

juízo da quantia mencionada, bem como para que apresente o contrato de 

honorários advocatícios, celebrado na data de 21 de outubro de 2016, 

devidamente assinado pelas partes. Consta na inicial que, na data de 21 

de outubro de 2016, a autora firmou contrato de honorários advocatícios 

com o requerido, para que o mesmo a representasse em juízo. Aduz que 

na ação ajuizada, foi depositada em juízo, em favor da autora, a quantia de 

R$ 13.591,90 (treze mil quinhentos e noventa e um reais e noventa 

centavos), valores devidamente levantados pelo requerido na data de 17 

de janeiro de 2018. Afirma que o requerido deveria repassar para a autora 

o valor de R$ 6.849,88 (seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e 

oitenta e oito centavos), todavia, não depositou valor a menor. Relata que 

o requerido se apropriou indevidamente dos valores devidos para a 

autora. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. 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 contratou os 

serviços advocatícios da requerida, todavia, na procedência da demanda 

ajuizada, a requerida recebeu os valores pertencentes à autora, retendo 

os valores para si, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que o requerido deposite na conta da 

autora a quantia de R$ 1.349,88 (um mil trezentos e quarenta e nove reais 

e oitenta e oito centavos); ou para que seja determinado o depósito em 

juízo da quantia mencionada, bem como para que apresente o contrato de 

honorários advocatícios, celebrado na data de 21 de outubro de 2016, 

devidamente assinado pelas partes. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Observa-se no ID nº 13514239 o 

contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, onde restou 

designado o valor dos honorários que seriam pagos, bem como nos Ids nº 

13514304 que o valor de R$ 13.699,77 (treze mil seiscentos e noventa e 

nove reais e setenta e sete centavos), foi devidamente levantado pela 

parte requerida, havendo alegação de não ocorrência de repasse integral 

para a autora. Em que pese à parte autora pleitear a imediata devolução 

dos valores pagos, entendo que a medida implicaria em irreversibilidade do 

provimento, sendo assim, se torna justa a determinação de depósito 

judicial dos valores, a fim de garantir o direito de ambas as partes. Diante 

do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e determino que a parte 

requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, a quantia de 

R$ 1.349,88 (um mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito 

centavos), 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 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. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016363-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO HENIKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016363-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Ariovaldo Henika em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de 

urgência para que seja determinado que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia ao imóvel da autora, não inclua o 

nome da mesma no cadastro de proteção ao crédito, bem como suspenda 

as cobranças abusivas. Consta na inicial que a autora é usuária dos 

serviços prestados pela requerida, por meio da UC nº 9/339293-3, 

realizando o pagamento em dia das suas faturas. Aduz que foi 

surpreendida com o recebimento de uma fatura, após a realização de 

inspeção unilateral, cobrando um débito de R$ 24.057,85 (vinte e quatro mil 

cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referentes a suposto 

acúmulo de consumo. Relata que o débito é indevido. Acrescenta que o 

valor é indevido. 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 
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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 recebeu uma fatura no valor 

de R$ 24.057,85 (vinte e quatro mil cinquenta e sete reais e oitenta e cinco 

centavos), que julga ser indevido, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia ao imóvel da autora, 

não inclua o nome da mesma no cadastro de proteção ao crédito, bem 

como suspenda as cobranças abusivas. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista o histórico de 

consumo acostado no ID nº 13629127, que indica a cobrança de valores 

exorbitantes. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de ocorrer a 

suspensão dos serviços essenciais. Não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação à fatura do no valor de R$ 24.057,85 (vinte e quatro mil cinquenta 

e sete reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento na data de 

30/06/2018, se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao 

imóvel do autor, se abstenha de incluir o nome do mesmo no cadastro de 

proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança da fatura 

contestada, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Determino que a Sra. Gestora entre em contato com a Central de 

Conciliação e Mediação a fim de se verificar a existência de data para a 

realização da audiência de conciliação (art. 334, CPC). 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. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009830-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE DIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009830-71.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizado por Josyane Dias Ferreira em desfavor de IUNI 

Educacional S/A (UNIC). A parte autora se manifestou no ID nº 6783350, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 6783350, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015080-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL (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 1015080-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL, 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: 1015114-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015114-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCIANA DA SILVA 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015142-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DAVID DE SOUZA DEBESA (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 1015142-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDUARDO DAVID DE SOUZA DEBESA, 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: 1015167-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGUES DA RESSUREICAO (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 1015167-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SEBASTIÃO DOMINGUES DA RESSUREICAO, 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). 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: 1015363-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIELTON SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015363-74.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por NIELTON SILVA SANTOS, em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. 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: 1015400-04.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JUELLY MARQUES PEREIRA (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 1015400-04.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JUELLY MARQUES PEREIRA, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015501-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDELINO JOSE DE CARVALHO (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 1015501-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ORDELINO JOSE DE CARVALHO, 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: 1015506-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA TEREZA DE ALMEIDA GARCIA (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 1015506-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PAMELA TEREZA DE ALMEIDA GARCIA, 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). 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: 1015528-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BONES DA SILVA (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 1015528-24.2018.8.11.0041 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 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 
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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: 1015542-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA COTRIM E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/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 1015542-08.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LORENA COTRIM E 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 

31/08/2018, 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). 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: 1015671-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SOUZA CAMPOS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015671-13.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VALDINEI SOUZA CAMPOS, 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015677-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNEFER BEZERRA FARIA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015677-20.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JHONNEFER BEZERRA FARIA, 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 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). 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: 1015684-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITO DA SILVA OLIVEIRA (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):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015684-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MAURITO DA SILVA 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 

31/08/2018, 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: 1015827-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO EMILIO DE ARRUDA (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 1015827-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CHRISTIANO EMILIO DE ARRUDA, 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 08:00 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: 1015840-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015840-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WILSON DE SOUZA, 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 31/082018, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015841-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO (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 1015841-82.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO, 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 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: 1015857-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015857-36.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANDERSON JOSE PEREIRA DE 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 31/08/2018, 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: 1016024-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JANIO CAMPELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016024-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANCISCO JANIO CAMPELO 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 10:30 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: 1016036-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA DOS REIS (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 1016036-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANDREIA OLIVEIRA DOS REIS, 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 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: 1016185-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS REYNALDO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 1016185-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DENIS REYNALDO DE MOURA, 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 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 

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: 1016188-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIO LOPES MARTINS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016188-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KESIO LOPES 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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016231-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PAULINO VERAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016231-52.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GABRIEL PAULINO VERAO, 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 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). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016303-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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 1016303-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KELLY APARECIDA FERRAZ 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 31/08/2018, 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). 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: 1016501-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO GABINO PADILHA 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 1016501-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALVARO GABINO PADILHA 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 
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31/08/2018, 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: 1016507-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016507-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VILSILENE ALMEIDA DE 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 

31/08/2018, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016509-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRON WYLERSON DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016509-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NAYRON WYLERSON DA SILVA SANTANA, 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 08:15 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: 1016620-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016620-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA INES DE PAULA, em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 31/08/2018, 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: 1016848-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO IZIDORO MARQUES (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):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016848-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALONSO IZIDORO MARQUES, 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 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017782-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER LUIZ DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE OAB - MT24724/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017782-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada por Wander Luiz dos 

Reis em desfavor de Banco Panamericano S/A, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão dos descontos 

realizados. Consta na inicial que a parte autora foi surpreendida com a 

existência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, desde o 

mês de outubro do ano de 2016, referente a um cartão de crédito. Aduz 

que jamais realizou a contratação ou utilização de cartão de crédito 

vinculado a instituição financeira requerida, de modo que os descontos 

são indevidos. Relata que contatou a requerida, sendo informado de que 

os descontos seriam cessados e a restituição dos valores ocorreria em 

dobro, todavia, a parte requerida continua efetuando os descontos. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. 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 estariam sendo 

descontados de sua folha de pagamento, valores oriundos da contratação 

de um cartão de crédito, todavia, acrescenta que jamais contratou 

qualquer serviço junto à instituição financeira, motivo pelo qual pugna pela 

suspensão dos descontos. Em juízo de cognição sumária, os documentos 

acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, 

tendo em vista a comprovação dos descontos em sua folha de 

pagamento, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste na manutenção dos descontos indevidos e a restrição dos 

créditos do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade 

da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência 

e determino que a parte requerida suspenda a cobrança e os descontos 

que estão sendo realizados na folha de pagamento da parte autora, 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 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). 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017903-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017903-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito e Danos Morais ajuizada por Alexsandra Vasconcelos da Silva em 

desfavor de BRADESCARD e Lojas Americanas S/A, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja determinado que as requeridas se abstenham 
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de efetuar cobranças acerca dos débitos utilizados no cartão de forma 

fraudulenta, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora é 

consumidora das requeridas, sempre honrando com os pagamentos de 

suas faturas, todavia, desde o mês de outubro do ano de 2017, passou a 

receber cobranças referentes a compras efetuadas em seu cartão. 

Informa que no mês de novembro do ano de 2017, recebeu novamente 

faturas indevidas e, para que seu limite não fosse comprometido, efetuou 

o pagamento dos valores cobrados. Aduz que os valores indevidos são 

referentes a recargas de celulares e contratação de transporte por meio 

de aplicativo. Relata que desde o recebimento da primeira fatura, contatou 

a requerida para informar as cobranças indevidas, pedindo o 

cancelamento do cartão, todavia, não obteve resposta. Acrescenta que 

recebeu notificação extrajudicial informando a possibilidade de penhora de 

bens diante do não pagamento das faturas. Discorre que não efetuou os 

negócios jurídicos que estão sendo cobrados em sua fatura, de modo que 

a pratica é indevida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. 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 possui um cartão de crédito das requeridas, todavia, foi 

surpreendida com a cobrança de inúmeras compras que não são de sua 

titularidade, contraídas de forma fraudulenta, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que as 

requeridas se abstenham de efetuar cobranças acerca dos débitos 

utilizados no cartão de forma fraudulenta, bem como se abstenha de 

incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista as faturas do cartão de 

crédito da autora (ID nº 13811093), onde constam inúmeras cobranças 

acerca de serviços não contratados pela autora. Do mesmo modo, há 

urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de 

ocorrer a restrição do crédito da parte autora. Não restando evidenciado o 

perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que as requeridas, com 

relação as faturas dos meses de outubro/2017 a janeiro/2018 (Id 

13811093), se abstenham de efetuar qualquer cobrança acerca dos 

débitos em discussão nos autos, bem como se abstenham de incluir o 

nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, 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 08:00 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). 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

Intimação 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)

 

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, 
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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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970262 Nr: 9427-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINJUSMAT - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:OAB/MT 6.735

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986869 Nr: 17108-14.2015.811.0041

 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: BRUNO DARWIN SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 17/7/2017, 

às 8h00, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, bairro Popular, 

Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 99972-1818, 

Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983319 Nr: 15536-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 23/7/2018, 

às 8h00, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, bairro Popular, 

Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 99972-1818, 

Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169252 Nr: 39819-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUFT & CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012220 Nr: 28476-20.2015.811.0041

 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: FRANCINALDO TEIXEIRA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO OSCARINO BARRETO, 

EDISSÉIA VIANA BARRETO, EDSON VIANA BARRETO, MARIA VIANA 

BARRETO, EDISSEIA VIANA BARRRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 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
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1152341 Nr: 32708-41.2016.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação Regressiva de Indenização 

proposta por Tókio Marine Seguradora S/A em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 5.951,51 (cinco mil e novecentos e cinquenta e um reais 

e cinquenta e um centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 18% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986215 Nr: 16782-54.2015.811.0041

 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: ILZA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na Ação de Despejo por Abandono c/c Cobrança de 

Aluguéis e Demais Encargos ajuizada por Ilza Alves da Guia em face de 

Cristiano Barbosa. Condeno a parte requerida ao pagamento dos alugueis 

e encargos vencidos no valor de R$ 8.939,43 (oito mil e novecentos e 

trinta e nove reais e quarenta e três centavos), além das despesas após a 

entrega do imóvel que totalizaram R$ 2.178,00 (dois mil cento e setenta e 

oito reais), acrescido de juros legais, a contar da citação.Condeno, ainda, 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitado 

em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, intime-se 

a parte autora para manifestar interesse na execução da sentença.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995532 Nr: 21218-56.2015.811.0041

 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: LAUDICÉIA ROCHA AMÊNDOLA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais 

Decorrentes de Ato Ilícito C/C Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada 

por Laudicéia Rocha Amendola de Almeida em face de Instituto Cuiabá de 

Ensino e Cultura para CONDENAR a parte Requerida: 1)Ao pagamento de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum 

(Súmula 362 STJ); a título de danos morais;2)Confirmar a liminar de fls. 

96/97.3)Ante a sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios no 

montante de 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 

85 § 2º do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, manifeste-se o 

credor quanto ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966743 Nr: 7734-71.2015.811.0041

 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: CILCE DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO PASCOAL MOREIRA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - 

OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na presente Ação Declaratória de Repetição de Indébito 

c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Cilce de Abreu presente 

contra Condomínio Edifício Pascoal Moreira CabralCondeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do 

CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990606 Nr: 18746-82.2015.811.0041

 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: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 23/7/2018, 

às 8h00, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, bairro Popular, 

Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 99972-1818, 

Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967643 Nr: 8071-60.2015.811.0041

 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: MARA LUCY GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.
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Mara Lucy Gomes de Oliveira veio aos autos, em sede de memoriais 

pugnar pela reconsideração da decisão que a declarou ilegítima para 

figurar no polo ativo da demanda, matendo-a tão somente como 

representante dos menores Werick Gabriel Oliveira da Silva e Wanessa 

Cristyna Oliveira da Silva.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida, haja vista 

que não houve a apresentação de documentos que modifiquem o 

convencimento do juízo.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e determino a retificação 

da capa dos autos.

Dê-se vista dos autos ao digno representante do Ministério Público 

Estadual para se manifestar nos autos, requerendo o que de dirieto.

 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.: 1040031 Nr: 41641-37.2015.811.0041

 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 EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE 

CENTER, CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA 

LTDA, IZAEL LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVA COLETA SANTIAGO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIANE MARQUES PARACATU 

- OAB:12.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUGUSTA DE 

CAMARGO - OAB:10024

 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 

requerente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte requerida às fls. 159/169, 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.: 961678 Nr: 5521-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BALDUINO CRUZ LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866 MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132842 Nr: 24185-40.2016.811.0041

 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: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO HASSON SAYEG - 

OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de 

Indenização proposta por Mafre Seguros Gerais S/A contra Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 53.341,17 (cinquenta e três mil e trezentos e quarenta e 

um reais e dezessete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC 

a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975069 Nr: 11642-39.2015.811.0041

 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: CLEIDEROSA PRADO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

VEÍCULOS AUTOMOTORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:, 

JOSIMAR VITOR - OAB:, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.686-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos C/C Indenização por Danos Morais C/C Antecipação de Tutela 

ajuizada por Cleiderosa Prado e Silva em face de VB Comércio de Peças e 

Serviços para Veículos Automotores para:a)Determinar o cancelamento 

do protesto dos títulos indicados às fls. 22, declarando inexistente a 

dívida;b)condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);c)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078198 Nr: 355-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANNI LAMONACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W COMPANHIA DIGITAL, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Indenização por Dano Moral e Material ajuizada 

por Gianni Lamonaca em face de B2w Companhia Digital.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 15% do valor da causa, cuja execução torno suspensa em 

razão da gratuidade concedida.Transitado em julgado e nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989808 Nr: 18435-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENATO APARECIDO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 23/7/2018, 

às 8h00, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, bairro Popular, 

Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 99972-1818, 

Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1022935 Nr: 33364-32.2015.811.0041

 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): MELISSA CRISTINA BORGES, SERGIO YUKIO 

TATEHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078678 Nr: 645-60.2016.811.0041

 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: NEWMAN ROBERTO NUNES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:MT/12.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Indenização por Dano 

Moral ajuizada por Newman Roberto Nunes da Conceição em face de 

Caixa Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 15% do valor da causa, cuja execução torno suspensa em 

razão da gratuidade concedida.Transitado em julgado e nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997544 Nr: 22430-15.2015.811.0041

 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: METAL ELETRO LTDA-ME, FERNANDO TUTOMO 

HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CREDITO 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, RAFAELA SOARES DE SOUSA - OAB:18095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CALDEIRA 

BARBOSA - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação de Inexistência de 

Débito c/c Dano Moral c/c Pedido de Liminar proposta por Metal Eletro 

Ltda-ME representada por Fernando Tutomo Hirano em face de Rede Scb 

– Rede dos Serviços de Crédito do Brasil Ltda. para declarar a 

inexistência de débito objeto da lide, tornar definitiva a liminar concedida, 

bem como para condenar os réus ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos) reais, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o réu, com 

a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983301 Nr: 15525-91.2015.811.0041

 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: MAYLANY PANTOJA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.143/146 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1028824 Nr: 36228-43.2015.811.0041

 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: PENHA ROSA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 147/150 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066210 Nr: 53784-58.2015.811.0041

 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: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANY CAROLINI SANTANA SORATI, MARIA DE 

FATIMA S. SORATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB/MT 6.551-A - OAB:, Dr. André Luiz Cardozo Santos - 

OAB/MT 7.322 - OAB:, THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 20.892/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165070 Nr: 37955-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA IMÓVEIS LTDA, GUIDO GRANDO JUNIOR, 

MARCO COIATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROBERTO PRUDENTE JUNIOR, SIRLEI 

MATOS JUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

a AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES 

proposta por Rosa Imóveis Ltda. em face de Antônio Roberto Prudente 

Junior e Sirlei Matos Juca. Declaro rescindido o contrato de locação 

firmado entre as partes.Expeça-se mandado de intimação, despejo e 

imissão de posse do autor.Condeno a parte requerida ao pagamento dos 

alugueis vencidos e todos os encargos subsequentes, até a data da 

desocupação do imóvel, e acrescido de juros legais, a contar da 

citação.Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da obrigação, intime-se a parte autora para manifestar interesse 

na execução da sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992476 Nr: 19649-20.2015.811.0041

 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: IZABEL GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO, MARIA 

IZABEL OLIVEIRA DO CARMO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Determino que se intime a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar a respeito do contido às fls. 95/96 requerendo o que entender 

de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966763 Nr: 7746-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA MATIAS ROCHA BRANCO, W. T. 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO 

FERNANDES - OAB:14115, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedi, por telefone, a intimação da advogada LUCIANA 

FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES para que faça a devolução do autos 

em cartório.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1138664 Nr: 26870-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

MARINHO FERREIRA - OAB:17854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 166/170, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 05/02/2019, às 15:00 horas.

Intimem-se as partes.

Determino que a intimação da parte autora seja feita por meio de Oficial de 

Justiça, bem como que as cartas para a intimação da parte requerida 

sejam expedidas para os endereços informados às fls. 168/169.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082896 Nr: 2868-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PINTO DE GODOY, DEBORA 

CRISTINA SILVA LEMOS DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A/MT

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido/apelado 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo 

interposto pelo autor/apelante.

Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993544 Nr: 20191-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAUSTA RISCAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse 

no feito uma vez que, não compareceu a perícia médica reagendada pela 

segunda vez.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1140914 Nr: 27807-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPING CENTER LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE ALMEIDA DEMARCO, 

MARCELO DEMARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSÉ 

EDUARDO GONÇALVES POLISEL - OAB:12.009, JÚLIO DE CARVALHO 

PAULA LIMA - OAB:90.461, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:21451/O, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 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 Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088407 Nr: 5394-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUFT & CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte requerida para 

no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre petição de fls. 70/71.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1090976 Nr: 6567-82.2016.811.0041

 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: LAIANI CRISTINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 139/146 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073622 Nr: 56912-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA D' IDÉIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARA CHAVES JORGE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024507-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA (RÉU)

IDE GONSALVES GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024507-09.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por 

Camila Nunes Guimarães em desfavor de Idê Gonçalves Guimarães e 

Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha, posteriormente convertida em 

cumprimento de sentença por meio do aditamento apresentado pela 

autora, por meio do documento de ID nº 9697884. A requerida pleiteia a 

extinção da ação, ante a incompetência do juízo. Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte requerente 

para apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

em especial no que tange a alegação de litispendência e incompetência do 

juízo. Redesigno, desde já, a audiência de conciliação para o dia 

21/08/2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação, 

ocasião em que as partes deverão comparecer devidamente 

acompanhadas de seus advogados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito Ofício nº 61/2018 

Cuiabá, 04 de julho de 2018. A Sua Excelência o Senhor Desembargador 

Sebastião Barbosa Farias DD. Relator do Agravo de Instrumento nº 

1009116-40/2017 – 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 a V. 

Exa. que trata-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada 

por Camila Nunes Guimarães em desfavor de Idê Gonçalves Guimarães e 

Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha, posteriormente convertida em 

cumprimento de sentença. Cumpre-me informar que em sede de juízo de 

retratação a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos. 

Igualmente esclareço que 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015687-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE MORAIS OAB - SP183461 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015687-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Enriquecimento Ilícito ajuizada por ENDOTEC Produtos 

Médicos Ltda. em desfavor de Vascular Comércio de Produtos ME. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2018, às 08:00 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 
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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). 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012763-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PERES PAREDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012763-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por José 

Kuiz Peres Paredes em desfavor de Edmundo da Silva Taques Junior. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos o contrato de compra e venda firmado entre 

as partes, a cópia do comprovante de endereço, bem como acostar as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012808-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODICLEITHON DIAS DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012808-84.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Odicleithon Dias de Siqueira desfavor de Concremax 

Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2018, às 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). 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017573-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DE CARVALHO NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN KAROLINE MAGALHAES DE SOUZA (REQUERIDO)

KLEBER VIANA CATALAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017573-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Isabel Cristina de 

Carvalho Nepomuceno em desfavor de Kellen Karolaine Magalhães de 

Souza Menegussi e Kleber Viana Catalan. Designo audiência de 

conciliação para o dia 31/07/2018, às 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). 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016792-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRINHO MINERACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016792-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Transmino Transportes Ltda. 

em desfavor de Salinas Gold Mineração Ltda. (atual denominação de 

Morrinho Mineração Ltda.). Designo audiência de conciliação para o dia 

31/07/2018, às 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 
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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). 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016757-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO BARAO DE MAUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO ALBANO BESERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016757-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio do Edifício Barão 

de Mauá em desfavor de Florentino Albano Beserra. 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). 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016742-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BENEDITA RAMOS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT0014943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016742-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Repetição de Indébito do Indébito ajuizada por Geovani Benedita Ramos da 

Silva desfavor de Banco BMG – BMG Card. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2018, às 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). 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: 1006600-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MENDES MEDEIROS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (REQUERIDO)

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

ANDRE NAKAZORA TAMURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006600-84.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Primor das Torres Incorporações Ltda. opôs Embargos de Declaração da 

decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada e 

determinou que a parte requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 

(cinco) dias, os valores pagos pela autora. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 159 de 548



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 o embargante pretende tão somente a 

rediscussão da matéria, adequando-a a ao seu entendimento, não sendo 

cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração, visto que a decisão é 

clara quanto a determinação de deposito de TODOS os valores pagos pela 

autora. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. 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. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 12969467, e 

mantenho integralmente a decisão 12439981. Intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se o necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006811-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTEX TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006811-57.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Tecidos Tita Ltda. opôs Embargos de Declaração da sentença ID 

11733441 , alegando 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, ACOLHO os embargos opostos e onde se lê: 

Decreto a revelia da parte requerida Francisco Firmino de Araújo – ME, 

bem como converto o mandado inicial em mandado executivo nos termos 

do artigo 701, § 2º do aludido diploma processual civil. Leia-se: Decreto a 

revelia da parte requerida Santex Tecidos e Confecções Ltda, bem como 

converto o mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 

701, § 2º do aludido diploma processual civil. Nos demais termos, 

mantenho a sentença ID 11733441. Intime-se o requerido. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018008-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RIBEIRO (RÉU)

SAO BENEDITO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018008-09.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda.. opôs Embargos de Declaração 

da sentença ID 12845861 , alegando 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, ACOLHO os embargos opostos e onde se lê: 

Decreto a revelia da parte requerida Francisco Firmino de Araújo – ME, 

bem como converto o mandado inicial em mandado executivo nos termos 

do artigo 701, § 2º do aludido diploma processual civil. Leia-se: Decreto a 

revelia da parte requerida São Benedito Comércio e Serviços Ltda. e Paulo 

Roberto Ribeiro bem como converto o mandado inicial em mandado 

executivo nos termos do artigo 701, § 2º do aludido diploma processual 

civil. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 15% no valor atualizado da causa. Nos demais 

termos, mantenho a sentença ID 12845861. Expeça-se o necessário. P. R. 

I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002499-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO LARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 10348697, 

especialmente quanto a não citação da parte requerida (falecimento da 

parte), dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021243-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, 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 
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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. Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018 MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026182-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO BORBA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT0018898A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico que a Contestação de ID 10284162 é tempestiva. 2 

– Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar 

a contestação. Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000058-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. LARANJEIRA DOS SANTOS - EIRELI - ME (RÉU)

MARIA JOSE DA SILVA SANTOS (RÉU)

LUIS LARANJEIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 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. Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018 MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019972-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (EXECUTADO)

NILO PONCE DE ARRUDA NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 10386932, especialmente quanto a 

não citação da parte Paulo Afonso Parente Sena, 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 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. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017087-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 13185396, 

especialmente quanto a não citação da parte requerida, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Cuiabá-MT, 4 de julho de 

2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS PEREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

GENERINO VAGNER FILHO (EXECUTADO)

MPM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte embargante, Sr. GUSTAVO 

SCHENFELDER SALGUEIRO, por meio de seu advogado Fernando 

Rodrigues Baena Castillo, OAB/MT nº 13.691, para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, cumprir conforme determina o Art. 914 § 1º, retificando os embargos 

à execução acostados a estes autos PJE, uma vez que a maneira correta 

de se proceder com a ação é distribuindo por associação e não 

peticionando dentro dos autos de execução. Art. 914. O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos.§ 1 Os embargos à execução serão o 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023730-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BARBOSA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 10871130, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, 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 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. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 4 de julho 

de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826210 Nr: 32153-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO SANTIAGO, Cpf: 83211942149, 

Rg: 116297210, Filiação: Sebastião Santiago e Marilucia Santiago, data de 

nascimento: 02/07/1979, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

vendedor/autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Intimo o autor para em 15 dias 

complementar a diligência de fls.139 - R$239,94 de 25/03/2018, 

devidamente atualizada. Em caso de inércia intime-se o Meirinho para as 

medidas visando o recebimento de seu crédito.Intimo novamente o 

causídico Thiago de Siqueira Batista Macedo para, no mesmo prazo 

acostar aos autos procuração/substabelecimento que demonstre seus 

poderes para estar em juízo em nome do Banco Bradesco.No mais, da 

análise dos autos constata-se a ausência de localização do requerido, 

inclusive no endereço obtido por meio do sistema Infojud, razão pela qual, 

se revela inócua nova pesquisa de endereço. Desta feita, considerando 

que o bem foi apreendido em 10/2010, sem intervenção do devedor, com 

diligências visando sua localização e tratando-se de processo da meta 

que se arrasta desde 08/2013, expeça-se edital de citação com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso II, do CPC, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Após, concluso para deliberações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 03 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 67043 Nr: 369-88.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, GUILHERME ANTÔNIO MALUF, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 

BOURET, Renato de Melo, Anita de Souza Melo, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, LORIAN GONÇALVES DE SOUZA 

BOURET, LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, Georgetown Scardini, 

MAGDA LÚCIA SCARDINI DE MELO, ANDRÉ HENRIQUE CREPALDI, TERESA 

CRISTINA LOPES DOS SANTOS, MÁRIO ARDENES DIAS RIBEIRO, 

LOURDES HYBNER SCARDINI, EDUARDO BOURET FILHO, MARCUS 

VINICIUS CREPALDI, SALIM JOANDT SALIM, Laurice Gonçalves de Souza, 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, VILMA BARBOSA DOS SANTOS, 

JANETE KUTRAN MALOUF, MARGARIDA BOSCO DE ALMEIDA BOURET, 

Jana Carine Guimarães Crepaldi, Adriana Aparecida Crepaldi da Paz Rosa, 

Augusto César Santos Paz Rosa, Patrícia Rother Crepaldi, IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO 

SANTOS - OAB:7.322-A/MT, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:3515-MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Ante o transcurso do prazo (01.06.2018), bem como, em consonância 

com o despacho de fls. 344, procedo a intimação da Instituição Financeira 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca do adimplemento da 

avença, sob pena de anuência tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 778038 Nr: 31428-74.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ELIZETE LEITE MOREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO CARTÕES, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.124/128v, a Losango Promotora de vendas 

apresentou apelação às fls.132/135, com contrarrazões às fls.138/140v, 

assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 779177 Nr: 32617-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO MARA LTDA ME, ELISABETE LOPES, ANA FLAVIA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, Isabela Lecticia de 

Jesus Souza - OAB:21540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Lançada a sentença extintiva de fls.124/125, o Banco apresentou 

apelação às fls.127/130, não sendo o caso de intimação da parte adversa, 

tendo em vista a não formação do contraditório, assim, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017925 Nr: 30881-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP, 

CELIA REGINA MAZZER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.84/86, as requeridas apresentaram apelação 

às fls.89/96, com contrarrazões às fls.100/112, assim, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806482 Nr: 12961-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL GONÇALVES NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, LETICIA PINHEIRO FERREIRA - OAB:16630, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826714 Nr: 32627-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIRIA GOUVEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.53, declarando extinta a ação nos moldes do 

artigo 924, II do CPC e, rejeitado os declaratórios, decisão de fls.64, adveio 

a apelação de fls.68/78, sem a formação do contraditório.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757822 Nr: 10030-71.2012.811.0041

 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: JOSE MARCELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 Intimação da parte autora para contrarrazoar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o recurso de apelação cível de folhas 117/133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934481 Nr: 51701-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA HELENA MARTINS BATALHA, 

ROGÉRIO TELLES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:OAB/MT 11039, ROGERIO TELLES DE CARVALHO - 

OAB:11461 -B

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.156/159v, o Banco apresentou apelação às 

fls.161/172, fazendo o mesmo Marisa Helena Martins às fls.174/183, com 

contrarrazões às fls.186/190v - Marisa e às fls.191/205 - Banco, assim, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 719827 Nr: 15306-20.2011.811.0041

 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): ERECSON LUIS DE OLIVEIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 366677 Nr: 5321-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DE BRITO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1035040 Nr: 39114-15.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.213/216, com rejeição dos Embargos de 

Declaração às fls.355, Marli Isabel apresentou apelação às fls.357/380, 

com contrarrazões às fls.408/410, assim, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1039264 Nr: 41299-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON RODRIGUES MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:4.466/SP

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.56/57v, o Embargado apresentou apelação às 

fls.64/68v, com contrarrazões às fls.75/84, assim, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 803496 Nr: 9953-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO AUTOMÓVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 
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certidão do Oficial de Justiça de fls. 97.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

97, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 443458 Nr: 19082-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON RODRIGUES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a não localização de bens do devedor, defiro o pedido de 

fls.76 e nos moldes do artigo 921, III do CPC, suspendo o feito, 

arquivando-se com as anotações devidas.

No mais, considerando o disposto às fls.77, procedo a baixa no Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 419889 Nr: 6011-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO BEHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAYA CRISTIANE BEHLING - 

OAB:7936/MT, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6.171

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 858272 Nr: 243-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. GOMES SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 728721 Nr: 24665-91.2011.811.0041

 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: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. DE ALMEIDA CARVALHO - ME, JOARA 

SALDANHA DE ALMEIDA CARVALHO, SAMOEL DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoar o recurso de apelação cível de folhas 103/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 393117 Nr: 28512-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K V DA COSTA CAMPOS ME, VITOR MORAES 

DE CAMPOS, KENNER VICTOR DA COSTA CAMPOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da decisão de fls. 168vº, NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 177, 

assim, em razão da suspensão do feito, remetam os autos ao arquivo.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 88867 Nr: 10310-91.2002.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES NUNES - 

OAB:6802, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - OAB:, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

LUCIENE ALVES NUNES - OAB:6802, MARIA LEOCÁDIA VAZ 

FIGUEIREDO ASSAD - OAB:7365, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 

TEIBEL - OAB:10.251

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 297/297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 88867 Nr: 10310-91.2002.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES NUNES - 

OAB:6802, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - OAB:, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

LUCIENE ALVES NUNES - OAB:6802, MARIA LEOCÁDIA VAZ 

FIGUEIREDO ASSAD - OAB:7365, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 

TEIBEL - OAB:10.251

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 297/298.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 442636 Nr: 18582-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FRANCISCO KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT 14.561-B

 (...) Em primeiro lugar, nota-se dos autos, que a verba bloqueada no 

presente feito se trata de benefício oriundo do INSS. Na mesma 

oportunidade, pugnou o executado pela desconstituição do 

arresto/penhora sobre sua conta bancária, uma vez que lá recebe os 

proventos para sua subsistência e de sua família, trazendo aos autos os 

documentos que comprovam o alegado. Desta feita, insta consignar que, a 

verba bloqueada se trata de benefício previdenciário (benefício pago aos 

dependentes do segurado do INSS), ou seja, absolutamente impenhorável. 

De fato, compulsando analiticamente os autos, constata-se que assiste 

razão ao executado Flavio, haja vista que, de acordo com os documentos 

colacionados (fls. 148/153), os valores bloqueados são impenhoráveis por 

possuírem caráter alimentar. (...) Portanto, considerando-se que foi 

comprovado pelo executado a origem alimentar do saldo bloqueado, 

sobejou evidente ser impenhorável o montante objeto de constrição judicial 

(benefício do INSS e poupança), assim, consoante o artigo 833, incisos IV 

e X do Código de Processo Civil/2015, procedo incontinenti à 

desconstituição da penhora (extrato anexo)." Ademais, em regular impulso 

oficial e, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados/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 imóveis do executado passíveis de serem 

penhorados, assim, procedo à pesquisa junto aos sítios da RENAJUD 

(extratos em anexo). Ato contínuo, intimo o Banco exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1008058 Nr: 26808-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Da análise dos autos, constata-se que o veículo não foi 

localizado no endereço indicado pelo Oficial de Justiça às fls. 142, 

residência onde o veículo havia sido encontrado em diligência anterior, 

certificada às fls. 94.Desta feita, defiro o pleito de fls. 152/155 e, 

CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO(...)Desta forma, cite-se a executada, expedindo-se o 

mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no endereço: RUA 

SEIS, Nº 12, QUADRA 20, BAIRRO CPA IV, NESTA CIDADE(...)Observe-se 

o comprovante de diligência acostado às fls. 156.No mais, apesar de não 

ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora 

passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a 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, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se a 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 969793 Nr: 9248-59.2015.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDO ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face de EUDO 

ALVES COELHO, condenando o réu/embargante ao pagamento do valor 

devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se 

na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de 

Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa.Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1063690 Nr: 52622-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 40 posto que não há 

imposição legal para que o devedor fiduciário informe o paradeiro do 

bem.Da análise dos autos, constata-se que o próprio requerido declarou 

ter vendido o bem à terceiro (fls. 38).Desta feita, defiro o pleito de fls. 

66/67 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO(...)Desta forma, cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e demais atos ao endereço da exordial(...)Com efeito, 

intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)No mais, às fls. 67 o 

exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de 

ativos financeiros em nome do executado(...)Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado(...)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 DO 

EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1135899 Nr: 25528-71.2016.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de inserção de restrição sobre o veículo por 

meio do Sistema Renajud (extrato em anexo).Ademais, em regular impulso 

oficial, procedo a pesquisa do atual endereço do requerido por meio do 

Sistema Infojud, ocasião em que obtive o mesmo endereço da exordial 

diligenciado sem êxito (extrato em anexo).(...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.(...)Denota-se ainda, que o executado se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando(...)Deste 

modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para 

que o executado pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da 

lei(...)Salientando que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa 

a fim de localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento 

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.: 1023275 Nr: 33567-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 Vistos etc.

Considerando o disposto às fls. 84/87, no qual o Banco concorda com a 

proposta de honorários periciais de fls. 82, em R$ 10.500,00, aliado ao 

fato de que não recorreu da decisão de fls. 78, no qual restou fixado o 

seu dever de pagar a aludida verba, fixo à instituição financeira o prazo 

de 15 dias para o seu depósito integral, sob pena de integral cumprimento 

do disposto naquela decisão, qual seja, de considerar verdadeiro o fato a 

ser provado na aludida perícia, sofrendo o réu as consequências de seu 

ônus probatório.

Com o cumprimento da ordem, retornem os autos conclusos para 

designação de data para o início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 860832 Nr: 2376-62.2014.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGAPE INFORMÁTICA LTDA, NOELY SANTOS 

GOGOLEVSKY, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o fato de que a sentença prolatada em audiência aos 

07/03/2018 (fls. 86) não foi inserida no Sistema Apolo naquela 

oportunidade, procedo a regularização de seu lançamento.
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No mais, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, como disposto às fls. 124.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006215 Nr: 26014-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHIO TAKAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 987742 Nr: 17555-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO AMANCIO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos...

Da análise do caderno processual, verifico que o Recurso de Apelação 

interposto as fls. 295/298v teve seu provimento negado as fls. 315/317 e 

que os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor 

da condenação.

Desta feita, 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.: 885519 Nr: 20206-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:195780, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, 

ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 152/185 foi desprovido as fls. 203/206, sendo inalterada a sentença 

proferida.

Desta feita, considerando que não há de se falar em liquidação de 

sentença, encaminhem-se os autos ao arquivo com as anotações de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1149701 Nr: 31590-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS ARCANJO ME, EDUARDO MARTINS 

ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:OAB/MT 6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto às 

fls. 171/181 teve seu provimento negado às fls.200/203, sendo mantida a 

sentença prolatada.

Desta feita, intimem-se as partes para manifestarem em 15 dias, em nada 

requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1024496 Nr: 34099-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO ODISNEY VICTÓRIO DE ARAUJO, SÉRGIO 

ARAÚJO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:SP 

291.479-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Vistos...

Da análise do caderno processual, verifico que o Recurso de Apelação 

interposto às fls. 148/151 foi provido às fls. 166/172, inclusive, condenou 

o recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, na 

quantia equivalente a 20% do valor da condenação.

Posteriormente a BV interpôs Recurso Especial às fls. 175/187, contudo 

este teve seu seguimento negado às fls. 200/202.

Desta feita, 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.: 799828 Nr: 6257-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 
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OAB:13791/O, ANDERSON GARCIA DA COSTA - OAB:OAB/MT 13.788, 

BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:15 .020 -B /MT,  JOSE QUAGLIOTT I  SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 Vistos...

Da análise do caderno processual, verifico que os Recursos de Apelação 

interpostos as fls. 104/106 e 112/121 foram desprovidos, sendo as custas 

divididas entre as partes, observando-se a regra do art. 98 § 3º do CPC 

em relação ao apelante Alexandre de Figueiredo Silva.

Desta feita, intimo as partes para querendo, manifestarem no prazo de 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.: 878613 Nr: 15868-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPEZ - OAB:11.877-A/MT

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 78/88 foi desprovido as fls. 110/112. O autor apresentou então 

Recurso Especial (fls. 115/121v) que teve seu seguimento negado as fls. 

137/139.

Posteriormente o autor interpôs Agravo em Recurso Especial as fls. 

142/146v, este não foi conhecido as fls. 166/166v e os honorários 

advocatícios foram majorados para 15%, observando-se a regra do art. 

98 § 3º do CPC.

Desta feita, considerando que não há 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.: 829955 Nr: 35699-92.2013.811.0041

 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): ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos...

Compulsando os autos verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 121/124 foi desprovido as fls. 138/141v, sendo mantida a sentença 

prolatada.

Desta feita, intimo as partes para querendo, manifestarem no prazo de 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.: 1169925 Nr: 40139-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL MARTIMIANO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT, 

TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815/MT

 Vistos...

Da análise do caderno processual, verifico que o Recurso de Apelação 

interposto as fls. 54/56 foi desprovido as fls. 71/73v, sendo mantida a 

sentença proferida.

Desta feita, intimo as partes para querendo, manifestarem no prazo de 15 

dias.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 836431 Nr: 41425-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 69/91, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 833139 Nr: 38639-30.2013.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

ÓCULOS LTDA, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 114.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 114, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 837604 Nr: 42399-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, comprovar a 

publicação do edital de fls. 56 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls. 54, § 2º.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 
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não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, como determinado nos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129700 Nr: 22898-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCON MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 65/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776839 Nr: 30172-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SANCHES PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória expedida nestes autos. Sendo assim, nos termos do artigo 485 

- "O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo (...)", bem como Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776839 Nr: 30172-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SANCHES PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

EVENTUAIS VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA 

NÃO POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, §1 º DO CPC/2015. Informo que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389376 Nr: 24779-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 68/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 877556 Nr: 15160-71.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EORB COMERCIO DE CARNES LTDA ME, 

ITAMAR JOSE BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:OAB/MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, constando nos autos a documentação que revela o direito do 

credor, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a 

procedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de EORB COMÉRCIO DE CARNES LTDA ME e ITAMAR JOSÉ 

BRESSAN, condenando os réus ao pagamento de R$ 119.294,91, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125157 Nr: 20981-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se na petição de fls. 78/80 que as partes entabularam acordo 

com o objetivo de encerrar o presente litígio.

Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 
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audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Cumprimento de Sentença, o que faço com amparo 

legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821424 Nr: 27616-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGIANE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 94/96.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018953-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO PRATA NETO (RÉU)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o cálculo da contadoria, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022415-92.2016.8.11.0041

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:

FABIO CEZAR MARCIANO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031333-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JESUS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012282-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME PIRAJA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002855-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRENE RODRIGUES VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA 36995290100 (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019872-82.2017.8.11.0041

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:

BENEDITA BERNARDINA DE SOUZA MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para prestar contas da venda do bem, no 

prazo concedido nos autos, sob pena de elaboração de cálculo 

considerando o valor do bem o da Tabela Fipe. Decorrido o prazo, 

certifique-se, havendo manifestação, diga a parte requerida. Ao contrário, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002592-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para confirmar a restituição do 

bem, salientando que seu silêncio reputar-se-á restituída. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018475-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013149-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face do v. Acórdão, apense-se o presente ao feito 

noticiado na inicial, certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do 

advogado da parte requerida na autuação e etiqueta do processo, 

conforme feito principal. Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo 

os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão 

plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se. Intime-se o 

Embargado para responder no prazo de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015940-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NINA VILELA DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos quanto ao indeferimento 

da Justiça Gratuita, em face da parte autora demonstrar seus 

rendimentos. Cumpra-se a segunda parte. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028136-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (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:

ALEX CAMPOS MARTINS (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019525-15.2018.8.11.0041

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:

SERGIO SOARES CAMPOS (RÉU)

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: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017397-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos e dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de 

penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA NAZIMA OAB - SP169451 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021918-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 
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autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013543-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON GONCALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que 

não serão considerados pedidos repetidos já analisados,transcorrendo o 

prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008477-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011229-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021127-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (RÉU)

 

Vistos, etc.A certidão efetivada nos autos não prevalece considerando 

que não há como aplicar a Teoria da Aparência de pessoa física e não há 

sequer indício de quem recebeu a carta citação.Assim, expeça-se 

mandado de citação, facultando ao meirinho o artigo 248 do 

CPC.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento 

da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para 

o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018697-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-68.2017.8.11.0041

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:

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015408-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA (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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1019196-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se.A inicial trata-se de 

produção antecipada de provas com intuito de exibição de documentos, 

como pode constatar no pedido final.É sabido que o Novo Código de 

Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de 

exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção 

antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 

do NCPC.Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio 

documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura 

ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o 

exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a 

exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o 

procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.Desta forma, 

demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do 

art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os 
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documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o 

Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual 

ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de 

Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário. Considerando que desde 

a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação.Cite-se e intime-se o requerido da liminar e 

responder a ação, constando às advertências legais.Intime-se.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018691-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como fazer a comprovação da mora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014555-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora providenciar os 

requisitos necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do 

requerido e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019263-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DE GUSMAO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019193-48.2018.8.11.0041

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:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020862-10.2016.8.11.0041

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:

JUSCELINA FRANCA NETA (RÉU)

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (RÉU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

KLEBIO LOURENCO DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA NAGANO BEZERRA OAB - MT17185/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008727-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020376-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)
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CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá o credor indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020376-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Desentranhe-se os Embargos à Execução, entregado-os ao 

Postulante para distribuição correta. Certifique-se sobre citação de todos 

os executados, caso negativo, providencie o ato. Ao contrário, intime-se o 

credor para indicar bens passíveis de penhora, caso não tenha efetivado 

nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016897-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GERONDI FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face a certidão dos autos resta prejudicado o pedido de 

purgação de mora, qual deveria acompanhar do depósito, nos termos da 

decisão inicial. Da mesma forma resta prejudicado pedido de Justiça 

Gratuita, considerando que o requerido não fez comprovação de seus 

rendimentos. Tenho por citado o referido e decorrido o prazo de resposta 

ou purgação de mora, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO MARTINS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do requerido e 

data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016996-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEGARD FRANCO DINIZ E SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027764-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Em face da Juntada do Aviso de Recebimento, faço proceder à intimação 

da parte autora para manifestar nos autos, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034753-64.2017.8.11.0041

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:

EMANUEL MAXMILLIAN COSTA (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005989-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIBINY NEGUEBY ALMEIDA MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT0007098A (ADVOGADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (RÉU)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033482-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (EXECUTADO)

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA FERREIRA FREIRE (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-94.2018.8.11.0041

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:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022660-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023965-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1012095-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR)

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME (AUTOR)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR)

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020895-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 27979 Nr: 1257-04.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO, GENY DE FÁTIMA 

MODESTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON RIBEIRO - 

OAB:48562/SP

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar as matrículas 

de todos os imóveis anunciados à fl. 461, a serem penhorados, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 947650 Nr: 58934-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES, KATIANA CORREA BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, SEBASTIÃO JESUINO DE OLIVEIRA - OAB:8137/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, INÁCIO 

PIRES GODINHO - OAB:10068-MT, STELLA HAIDAR ARBID - 

OAB:10.931/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 801090 Nr: 7521-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA THEREZA DUTRA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, RUBENS 

MENDES MADEIROS - OAB:22.528-O, RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22.528/O

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para se 

manifestar sobre a petição de fls. 181/225, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115923 Nr: 16992-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DELGADO CHIARADIA - 

OAB:177.650/SP, RICARDO BERNARDI - OAB:119576/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SOMADOSSI 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:277.622 SP, JOMAS FULGÊNCIO DE 

LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE 

USTRA - OAB:196524/SP, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a advogada Drª Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva, inscrita na OAB/SP sob o n° 277.622, intimada para 

regularizar o substabelecimento de fls. 597, no prazo legal, haja vista que 

a procuração de fls. 550-v/551-v outorga poderes para substabelecer 

apenas com reserva de iguais poderes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1145637 Nr: 29930-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO C TEIXEIRA CALCADOS 

ACESSORIOS, MARCIO CEZAR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 
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- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13308 Nr: 1719-48.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMÉRICA DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITAN CANUTO COSENZA 

PORTELA - OAB:246.084, ALFREDO ZUCCA NETO - OAB:154.694, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo os Embargos de Declaração de fl.2742, se no prazo, certifique-se.

Analisando a decisão prolatada, verifica-se que houve omissão em fixar 

os honorários advocatícios em caso de não pagamento da condenação, 

na fase da execução de sentença.

Assim, o penúltimo parágrafo da decisão de fls.2739/2741, passa ter a 

seguinte redação:

"Intime-se o requerido para proceder ao pagamento no prazo de quinze 

dias, sob pena de penhora e multa de dez por cento, como honorários em 

dez por cento do débito".

No mais, prevalece a decisão como lançada.

Expeça-se alvará do perito judicial e cumpra-se a referida.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1048549 Nr: 45734-43.2015.811.0041

 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: BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, LUIS 

ALBERTO NESPOLO, MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL 

TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1298678 Nr: 8095-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre cumprimento do acordo. 

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 19025-59.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.350/361 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1106060 Nr: 12983-66.2016.811.0041

 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, TOP SHOW BAR 

AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, FLAVIO AUGUSTO 

THOMPSON BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT, MARCELO 

ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13796

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o credor se manifestar sobre depósito 

nos autos e informar se tem por satisfeito com a obrigação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 752873 Nr: 4750-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PASTORA LTDA ME, 

ELIEZER DA SILVA GAMA, ROSANGELA ILZA DO PRADO GRAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764596 Nr: 17251-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOMAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1249040 Nr: 20833-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795316 Nr: 1648-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 224/227, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1226946 Nr: 13770-61.2017.811.0041

 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: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS, 

LIVIA LEITE NOGUEIRA GAETI KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - OAB:15.462

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação da parte embargada LIVIA LEITE 

NOGUEIRA GAETI KLAUK, postada por 04 (quatro) vezes, conforme AR 

de fls. 80-v e 83-v/84-v, retornou com assinatura de terceiro estranho ao 

processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 330839 Nr: 2389-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória retirada, conforme fls. 473, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001071-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010302-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO DOUGLAS DE SENA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000060-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSIO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Reconsidero a decisão lançada pelo antecessor, passando a 

vigorar a seguinte: Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade, pois sua Carteira de Trabalho 

acostada, não faz comprovação de seus atual serviço, apenas anotações 

de aumentos de salário. Assim, não há como inferir ser o referido pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 
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quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não fazendo 

comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do benefício, 

devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009200-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre o anunciado pelo Juízo anterior. Caso 

negativo, retornem os autos ao referido. Ao contrário, cumpra-se o 

abaixo: Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face aos depósito realizados nos autos pelo requerido, 

revogo a liminar concedida. Expeça-se mandado de restituição do bem, 

caso tenha cumprido a liminar. Após, diga o autor e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019321-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAM MONTE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012880-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023681-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO MAGALHAES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

de Sentença, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, 

com fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018040-77.2018.8.11.0041

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:

EDUARDO FELIPE BENITES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas pelo 

desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017493-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025649-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo para surtir seus efeitos legais. 

Considerando que as partes fizeram composição amigável, nada mais a 

que reclamar no feito. Cumpra-se acordo e após, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012918-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006546-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA GUTH DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Gisela Guth de Araújo, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Revisional com Pedido de Liminar, 
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contra o Banco Itaucard S/A, preliminarmente postulou pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Alegou em síntese que é possuidora de 

dois cartões de crédito junto a requerida e que a partir de Setembro de 

2016 passou por uma dificuldade financeira e começou a não efetuar os 

pagamentos integrais das parcelas. Elucidou que apesar de utilizar os 

serviços da requerida, os juros cobrados e os parcelamentos contratados 

acabaram aumentando a dívida original. Aduziu que contratou um perito 

contábil e descobriu que o valor devido pela autora é de R$ 3.172,71 (três 

mil cento e setenta e dois reais e setenta e um centavos) e não os R$ 

10.860,97 (dez mil oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) 

que o banco insiste em cobrar. Frisou que não utiliza mais os cartões de 

crédito da instituição requerida desde Novembro de 2017. Enfatizou seu 

direito, asseverando sobre a relativização do Pacta Sunt Servanda diante 

da aplicação do CDC. Das cláusulas abusivas. Questionou a capitalização 

de juros e os juros remuneratórios. Postulou pelo deferimento do depósito 

do valor incontroverso de R$ 3.172,71 (três mil cento e setenta e dois 

reais e setenta e um centavos), afastando a eventual mora. Em sede de 

tutela antecipada, requer a exclusão do nome e CPF da autora aos órgãos 

restritivos de crédito. Rogou pela procedência da ação, com a nulidade 

das cláusulas contratuais abusivas e a revisão de todas as cláusulas 

contratuais, para declarar que a dívida devida pela autora perfaz o valor 

de R$ 3.172,71 (três mil cento e setenta e dois reais e setenta e um 

centavos), deferindo o depósito judicial; requer seja excluída a comissão 

de permanência, multas e capitalização de juros do cálculo. Instruiu seu 

pedido com os documentos de id. 12238407/ 12238488 e custas 

processuais ao id. 12394898. A liminar foi indeferida, nos termos da 

decisão id. 12568814. O requerido apresentou contestação ao id. 

13634783, fazendo uma síntese dos fatos. Asseverou sobre a relação 

contratual. Afirmou que a parte autora possui dois contratos de cartão de 

crédito, sendo TAM ITAUCARD MASTERCARD PLATINUM n° 5522 36** **** 

6911, desde 29/11/2013 e encontra-se inadimplente desde maio/2017, 

acumulando saldo a pagar no valor de R$26.096,15 e o cartão de crédito 

TAM ITAUCARD VISA GOLD n°. 4218 45** **** 6514, desde 08/08/2010 e 

encontra-se inadimplente desde julho/2017, acumulando saldo a pagar no 

valor de R$ 11.095,18. Enfatizou que em virtude do financiamento do 

saldo, foram cobrados juros moratórios e multa por atraso, devidamente 

previstos em contrato. Defendeu a legalidade dos juros remuneratórios. 

Aduziu sobre a legalidade da capitalização de juros e dos encargos 

moratórios. Asseverou sobre a ausência de ato ilícito e nulidade das 

cláusulas contratuais. Ressaltou que a inclusão do CPF da autora nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício 

regular de direito do réu, em face da inadimplência. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos ao id. 13634783 – Pág.7/ 

13634875. A parte requerente apresentou réplica à contestação ao id. 

13869917, ratificando os pedidos iniciais. Requer o reconhecimento da 

revelia do requerido, com a desconsideração da peça contestatória e os 

documentos que a acompanharam, diante da evidente intempestividade. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Revisional com Pedido de 

Liminar, contra o Banco Itaucard S/A, em que a autora requer a exclusão 

do nome e CPF da autora aos órgãos restritivos de crédito, em sede de 

tutela antecipada e ainda, roga pela procedência da ação, com a nulidade 

das cláusulas contratuais abusivas e a revisão de todas as cláusulas 

contratuais, para declarar que a dívida devida pela autora perfaz o valor 

de R$ 3.172,71 (três mil cento e setenta e dois reais e setenta e um 

centavos), deferindo o depósito judicial; requer seja excluída a comissão 

de permanência, multas e capitalização de juros do cálculo. Por seu turno, 

o requerido rogou pela improcedência da ação, defendendo a legalidade 

dos juros remuneratórios, capitalização e juros de mora. Compulsando os 

autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto o requerimento de revelia da parte requerida, pela intempestividade 

da defesa, entendo que não merece guarida, pois analisando os autos e 

os documentos apresentados de indisponibilidade do sistema, verifica-se 

que o requerido apresentou sua contestação no devido prazo legal. 

Observa-se que o requerido foi citado por AR juntado aos autos em 

18/05/2018. Assim, a data do início da contagem do prazo foi em 

21/05/2018 (segunda-feira). Ainda, o expediente forense dos processos 

físicos e eletrônicos foi suspenso nos dias 24 e 25 de Maio (Portaria 

nº724/2018-DGTJ-PRES) e nos dias 31 de Maio e 01 de Junho (Portaria 

nº678/2017-PRES), sendo o prazo final para apresentação de 

contestação em 14/06/2018. Desta forma, haja vista que a defesa foi 

apresentada em 13/06/2018 e ainda, em razão das indisponibilidades do 

sistema PJE desde Meados de Maio de 2018, a contestação é tempestiva, 

caindo por terra a alegação de revelia. Quanto à questão de fundo, 

convém salientar que a parte autora possui dois cartões de crédito com o 

banco, sendo estes: n° 5522 36** **** 6911 e n°. 4218 45** **** 6514 e 

apesar de não haver a juntada dos contratos assinados nos autos com a 

demonstração das taxas de juros pactuadas entre as partes, conforme 

faturas acostadas aos ids. 13634807/ 13634843, constam os encargos 

incididos e questionados na inicial e são taxas de juros abusivas além da 

permitida em legislação. De outra banda, não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não 

autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso. Não 

há como aceitar a normalidade aplicação de uma variável de juros entre 

12,23% a 17,45% ao mês e 366,78% a 607,75% ao ano, nos dois cartões, 

como constantes nas faturas apresentadas nos autos. Mesmo a parte 

autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não 

poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido 

e demais instituições financeiras. No momento que a parte autora paga 

apenas o mínimo, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), 

portanto, não poderá ser fixada uma taxa variável de 12,23% a 17,45% ao 

mês e 366,78% a 607,75% ao ano, completamente, exorbitante das taxas 

vigentes em financiamentos em geral. Não há como considerar taxa média 

de mercado a taxa cobrada pelo requerido, pois estaríamos legalizando a 

abusividade. Deste modo, os juros de financiamento do saldo devedor, 

dos dois cartões, deverão ser reduzidos para 2,5% ao mês, que é a taxa 

de mercado para financiamento que por analogia aplica no caso em tela. 

Assim, no débito apurado nas faturas dos cartões de crédito nº 5522 36** 

**** 6911 e n°. 4218 45** **** 6514 questionados nesta ação, deverão 

incidir a taxa de juros de 2,5% ao mês. No caso não se pode capitalizar 

juros diante da inexistência de qualquer avença neste sentido. O requerido 

veio aos autos e não demonstrou por qualquer meio, que houve avença 

autorizando a capitalização de juros, devendo ser excluída, portanto, a 

taxa de 2,5% ao mês é sem capitalização, do saldo devedor dos dois 

cartões, desde a origem. No que tange aos encargos de inadimplência, as 

partes pactuaram a incidência de juros Contratuais Máximo da fatura e IOF 

sobre o valor não pago, acrescidos de multa de 2% e juros moratórios de 

1% ao mês, conforme item 8, id.13634802 – Pág.2 do Sumário do Cartão. 

Vejam que a multa de 2% e os juros moratórios de 1% ao mês sobre o 

saldo devedor, não merecem reparo por estar dentro do limite legal. 

Entretanto, os juros Contratuais Máximo das faturas e IOF sobre o valor 

não pago, não podem prevalecer, por estar acima do limite legal. Assim, no 

caso de inadimplência, deverá aplicar o INPC como índice de correção 

monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual 

de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, nos contratos dos dois 

cartões de créditos. Não houve, portanto, avença sobre comissão de 

permanência e tão pouco, sua cumulação com outros encargos, restando 

prejudicada esta tese inicial. Até que seja liquidada a sentença, não há 

como afirmar a mora da parte autora, considerando que decorreu de 

encargos exorbitantes, para aquilatar sobre existência de débito 

pendente. Deverá o requerido moldar a cobrança das faturas dos cartões 

de crédito como acima citado, desde sua origem, parcelando mensalmente 

o débito apurado, facultando ao pagamento da autora. De outra banda, 

não persistem os argumentos iniciais para obstar a inclusão do nome da 

autora em bancos de dados restritivos, considerando que a própria 

confirma sua mora, somente questionando o valor. Com relação ao pedido 

consignatório resta prejudicado na forma pretendida na inicial, devendo 

aguardar a liquidação da dívida, para aquilatar o valor ainda devido, pelo 

que prejudicado pedido de quitação pela consignação. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação de Revisional com Pedido de Liminar e ACOLHO 

EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo 

Código de Processo Civil, para fazer incidir sobre o saldo devedor dos 

cartões de crédito nº 5522 36** **** 6911 e n°. 4218 45** **** 6514, juros 

remuneratórios de 2,5% ao mês, sem capitalização, desde sua origem. Na 

mora, deverá incidir correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao 

mês e multa de 2%. Deverá o requerido moldar a cobrança das faturas 

dos cartões de crédito como acima citado, desde sua origem. 

Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido 

nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 
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advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. 

CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações necessárias. Após, intime-se o requerido para implantar o 

contrato conforme julgado e pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e 

expedição de mandado de penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.07.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036790-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO X INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS - EIRELI - EPP 

(RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Jean Carlos Gonçalves da Silva, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a Ação de Indenização Por Perdas e Danos Com 

Pedido de Tutela De Urgência Antecipada de Caráter Incidental contra 

Banco Cetelem E Ponto X Intermediação de Negócios E Serviços - EIRELI – 

EPP, alegou em síntese, que recebeu uma ligação de uma facilitadora de 

crédito para portabilidade de seu financiamento junto ao Banco do Brasil 

esse contrato tinha 65 (sessenta e cinco) parcelas no valor de R$ 825,03 

(oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos), foi ofertado pelo mesma 

quantidade de meses o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais). 

Afirmou que assinou o contrato com o Banco Pan, mas posteriormente, 

recebeu uma ligação do requerido Banco Cetelem informando que a 

portabilidade teria sido aceita. Informou que recebeu em sua conta 

corrente o valor de R$ 23.372,38 (vinte e três mil trezentos e setenta e 

dois reais e trinta e oito centavos) para pagamento em 96 (noventa e seis) 

parcelas de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) cada. Discorreu que ao 

entrar em contato com o requerido Banco Cetelem para informações sobre 

a portabilidade foi informado que só seria realizado após o pagamento das 

parcelas de nº 66 e 96. Contudo, com o recolhimento das referidas 

prestações não foi realizado a portabilidade e agora o requerente possui 2 

(dois financiamentos). Asseverou que quando teve acesso ao contrato 

assinado pelo requerido Banco Cetelem teve a certeza de fraude. No 

mérito, elucidou sobre o art. 186 e 927 do CC e o sobre o ato ilícito 

praticado pelos requeridos uma vez que inseriu um serviço não solicitado 

pelo autor de novo financiamento, sendo diverso do ofertado com violação 

ao Código de Defesa do Consumidor e que as relações de consumo 

devem pautar-se pelo Princípio da boa-fé e postulou a indenização por 

danos morais no importante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Discorreu que 

recebeu uma quantia de R$ 23.372,38 (vinte e três mil trezentos e setenta 

e dois reais e trinta e oito centavos), desse valor houve a quitação de 30 

parcelas referentes de n. 66 a 96 no valor de R$ 3.253,85 (três mil 

duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), além de 4 

(quatro) parcelas mensais no valor de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos 

e oitenta reais), sendo assim requereu o depósito judicial do montante que 

teria que devolver ao Banco Cetelem a quantia de R$ 17.639,53 

(dezessete mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e três 

centavos). Requereu a concessão de da tutela de urgência para 

suspensão do contrato existente e liberação da margem na folha de 

pagamento. O autor requereu o aditamento da inicial para requereu os 

benefícios da justiça gratuita e juntada de documentos (id. 11016177). A 

justiça gratuita foi indeferida de acordo com a decisão de id. 11022222. 

Após o pagamento das custas e taxas de distribuição, foi indeferida a 

tutela de urgência id. 11301221. O Requerido Banco Cetelem S/A 

apresentou contestação de id. 12608490 e asseverou que o requerente 

firmou contrato º 36-825497590/17 firmada em 28/07/2017, com previsão 

para pagamento em 96 parcelas de R$ 620,00. O banco Cetelem S/A e 

liberou ao cliente o valor de R$ 23.372,38 (vinte e três mil trezentos e 

setenta e dois reis e trinta e oito centavos) em 28/07/2017, por meio de 

TED e que a operação foi regularmente contratada e assinado o contrato. 

Impugnou o pedido de condenação de indenização por danos morais. Em 

sede de preliminar arguiu decadência da pretensão. Impugnou o pedido de 

justiça gratuita. Arguiu a inépcia da inicial em face do pedido de dano moral 

genérica pela incidência do art. 292, V e 319 IV do CPC. No mérito, 

asseverou sobre a impossibilidade de se declarar a inexistência do débito 

e rescisão contratual devendo mandar o contrato celebrado. Rebateu a 

existência do dano material. Discorreu sobre a impossibilidade de 

restituição de quaisquer valores e repetição de indébito com fulcro no art. 

876 e 877 do CC. Sustentou sobre a ausência de dano moral e da prova 

do dano sofrido e “quantum” indenizatório. Postulou pela condenação de 

litigância de má-fé na ordem de 10% sobre o valor da causa corrigido. 

Afirmou sobre a impossibilidade de inversão o ônus da prova. Requereu a 

compensação dos valores no caso de condenação. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. 12608548/12608647. O 

Requerido Ponto X Intermediação de Negócios E Serviços - EIRELI – EPP 

apesar de citado conforme Aviso de Recebimento juntado no dia 

15/03/2017 no id. 12242380 deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta, conforme certidão de id. 13864826. O Requerente 

pleiteou a desistência da ação pela quitação do empréstimo (id. 

13484740). A parte requerida Banco Cetelem S/A intimada para se 

manifestar sobre o pedido do autor (id. 13505526) discordou da 

desistência (id. 13592409). O autor apesar de intimado, não apresentou 

réplica à contestação conforme certidão de id. 13864826. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se Ação de Indenização Por Perdas e Danos Com Pedido de Tutela 

De Urgência Antecipada de Caráter Incidental contra Banco Cetelem E 

Ponto X Intermediação de Negócios E Serviços - EIRELI – EPP, no qual se 

pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita; concessão da 

tutela de urgência para suspensão do contrato firmado por vícios e 

liberação da margem na folha de pagamento; deferimento do depósito 

judicial do valor remanescente do crédito liberado na conta do autor; 

condenação de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) e inversão do ônus da prova. Por seu turno, o requerido 

Banco Cetelem S/A arguiu a decadência da pretensão do autor; inépcia da 

inicial; impugnou o pedido de justiça gratuita; impossibilidade de declaração 

de inexistência de débito; ausência de dano moral e material; 

impossibilidade de restituição de quaisquer valores; condenação por 

litigância de má-fé; impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

compensação de valores. O Requerido Ponto X Intermediação de Negócios 

E Serviços - EIRELI – EPP apesar de citado conforme Aviso de 

Recebimento juntado no dia 15/03/2017 no id. 12242380 deixou 

transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme 

certidão de id. 13864826. Decreto-lhe a revelia, sem aplicação de seus 

efeitos em face o determinado pelo artigo 345-I do NCPC. Compulsando os 

autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, além das já acostadas aos autos, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo 

Código de Processo Civil. Quanto à preliminar arguida de decadência da 

pretensão do autor, reclamar sobre os vícios contidos no contrato, diante 

da fluência do prazo de 90 dias previsto no artigo 26, II, do CDC, atente-se 

que o dispositivo trata de decadência de direito, ou seja, a extinção de 

direito material depois do prazo. Contudo, as cláusulas do pacto bancário 

não possuem defeitos de fácil constatação pelo consumidor que, em 

regra, busca orientação técnica de advogados e contadores para apurar 

a existência de ilegalidades. E ainda, o consumidor não tinha a posse do 

contrato quando sua contratação, como o prazo da lei consumerista 

aplica-se somente para vícios de fácil detecção, evidentemente, o prazo 

decadencial ali estabelecido não se amolda à espécie. Além do mais, 

podemos verificar que o contrato aqui discutido foi firmado em 27/07/2017 

(id. 12608535) e a presente demanda ajuizada em 06/12/2017. Pelo que 

rejeito o pedido. Sobre a impugnação ao pedido de justiça gratuita, tal 

benefício não foi concedido ao autor, por essa razão, resta prejudicado o 

pedido. No que tange a arguição de inépcia da inicial por pedido de dano 

moral genérico conforme art. 292, V e art. 319, IV do NCPC, é sabido a 

necessidade de limitação da demanda, com as especificações 

necessárias para comprovar o que se pede, para que não busque uma 

prestação jurisdicional de maneira infundada, mesmo sob a égide do 

Código de Defesa do Consumidor, que não afasta a obrigação de pedido 

certo e determinado em ações bancárias. Sobre o caso concreto, o autor 

sustenta que não firmou um novo empréstimo, mas acreditava que a havia 

feito a portabilidade de um contrato já existente e por essa razão 

pretendeu a condenação por danos morais. Dessa forma, entendo estar 
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presente a especificação do pedido e seus fundamentos jurídicos e rejeito 

a preliminar. No caso em tela o autor é incisivo na sua inicial em não 

reconhecer o contrato de empréstimo firmado com o requerido Banco 

Cetelem S/A, uma vez que entendeu que se tratava de uma portabilidade e 

não um novo negócio jurídico. Todavia, conforme contrato de id. 

11014788, devidamente assinado pelo requerente, não há nada que se 

fale sobre portabilidade do empréstimo, mas sim, condições para um novo 

negócio jurídico, com todas as cláusulas e valores descritos, no qual não 

vislumbro nenhum vício ou defeito como alegado. Inclusive a ficha 

cadastral de pessoa física acostada aos autos no id. 11016207 firmado 

junto com o Banco Pan o autor autorizou seu cadastro na Instituição 

Financeira e suas empresas pertencentes ao seu conglomerado. E ainda, 

no contrato também com aquele Banco (id. 11016207) expressamente 

ficou pactuado que se tratava de um novo empréstimo e não uma 

portabilidade. Inclusive, foi assinado pelo autor. Diferentemente, do que 

alegado pelo autor, as assinaturas constantes no contrato são idênticas, 

não havendo erro grosseiro que justifique a alegação de fraude. O 

contrato firmado pelas partes é claro e preciso, não havendo qualquer 

indício de vício de consentimento ou social a gerar declaração de 

inexistência do negócio jurídico ali firmado, tanto que o autor cumpriu todo 

contrato, como anunciado nos autos, postulando até pela desistência da 

ação, o que não foi aceita pelo requerido. Ou seja em um primeiro momento 

requereu a condenação por danos morais uma vez que não firmou o 

contrato nos termos propostos, por se tratar de portabilidade e pretendeu 

declaração de inexistência do negócio. E posteriormente, afirmou sua 

quitação e postulou a desistência da ação. Em nosso ordenamento jurídico 

é proibido o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium” 

e a parte deve arcar com as consequência de suas alegações. Tenho que 

o autor confessou a realização do negócio jurídico, sem ser portabilidade, 

mas sim um novo empréstimo. Assim, conclui-se que a prestação de 

serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, nem ao menos 

vícios foram detectados sendo que os serviços foram devidamente 

contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral 

nos termos do art. 14 do CDC. Não verifico qualquer razão para não 

prevalecer o contrato. Entendo que o autor não desincumbiu seu ônus de 

provar suas alegações nos termos do art. 373, I do CPC. Por outro lado, 

quanto ao pedido de indenização por danos morais, sabemos que o 

princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da 

pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Tal indenização é pacífica 

quando existe transtornos ao autor por negócio jurídico não realizado por 

culpa do requerido. O que não ocorreu no caso concreto. Ora, pelas 

razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito 

capaz de gerar responsabilidade civil. O Dano moral resulta da dor de uma 

violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. 

Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural, de direito em seu patrimônio 

ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo 

dano. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Indenização Por 

Perdas e Danos Com Pedido de Tutela De Urgência Antecipada de Caráter 

Incidental e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, devendo o contrato firmado 

prevalecer em todos os seus termos. Condeno o requerente nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%(dez 

por cento) da condenação, atualizados, conforme os índices aplicados 

pela E. CGJ/MT, a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se o 

requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1012555-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Alzira Luiza Taques Ferreira, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Exibição de Documentos com 

Pedido de Liminar, contra Banco Daycoval, inicialmente requerendo a 

prioridade no julgamento, por ser idosa. Alegou em síntese que realizou 

dois empréstimos junto ao banco requerido, através dos contratos de nº 

25-1721324/13 e 25-1721257/13. Elucidou que realizou os empréstimos 

ainda no ano de 2011, mas não se recorda de ter realizado novo 

empréstimo ou de ter renegociado a dívida em aberto, no ano de 2013. 

Aduziu que estão sendo realizados descontos mensais de sua 

aposentadoria, no valor de R$ 174,28 (cento e setenta e quatro reais e 

vinte e oito centavos) e R$ 27,45 (vinte e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), referente aos contratos supracitados e a requerente não tem 

cópia dos contratos em discussão. Requer com a presente ação, a 

apresentação dos contratos em seu nome efetuados em 2011 e dos 

contratos de nº 25-1721324/13 e 25-1721257/13 efetuados em 2013 ou 

qualquer outro documento que comprove a contratação (renegociação) de 

empréstimos da autora nos anos de 2011 e 2013. Asseverou que foi 

solicitado ao requerido os contratos, porém não obteve êxito. Enfatizou 

seu direito, aduzindo sobre o artigo 396 do Novo Código de Processo Civil. 

Postulou pelo deferimento da liminar de exibição dos referidos 

documentos. Rogou pela procedência da ação, com a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita; requer que seja deferida a liminar para que o 

requerido exiba cópia dos contratos em nome da parte autora, efetuados 

em 2011 e dos contratos de nº 25-1721324/13 e 25-1721257/13 

efetuados em 2013 ou qualquer outro documento que comprove a 

contratação (renegociação) de empréstimos da autora nos anos de 2011 

e 2013, sob pena de multa diária. Instruiu o pedido com documentos ao id. 

13126518/ 13126532. Ao id. 13189128 foi declinada a competência para 

julgar a ação em favor de uma das Varas de Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá, sendo determinada a redistribuição dos autos. A justiça gratuita 

e a liminar foram concedidas, determinando ao requerido apresentação 

dos documentos, nos termos da decisão de id. 13340032. Ao id. 13594662 

o requerido manifestou informando o cumprimento da obrigação. Juntou 

documentos de ids. 13594718/ 13604384. A parte autora manifestou ao id. 

13841628, informando a satisfação nos documentos apresentados pelo 

réu. Aduziu que o requerido deve ser condenado nas custas e honorários 

advocatícios. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Exibição de 

Documentos com Pedido de Liminar, contra Banco Daycoval, em que a 

autora rogou pela procedência da ação, com o deferimento da liminar para 

que o requerido exiba cópia dos contratos em nome da parte autora, 

efetuados em 2011 e dos contratos de nº 25-1721324/13 e 

25-1721257/13 efetuados em 2013 ou qualquer outro documento que 

comprove a contratação (renegociação) de empréstimos da autora nos 

anos de 2011 e 2013, sob pena de multa diária. Por seu turno, o requerido 

manifestou informando o cumprimento da obrigação. Considerando que a 

matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, 

encontram nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo 

ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos 

do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os autos, 

nota-se que o requerido apresentou os documentos postulados na inicial, 

como informado pela autora em sua impugnação, se dando por satisfeita 

pelos contratos apresentados. Assim, tenho que os documentos 

acostados nos autos são suficientes para atendimento da pretensão 

indicada na inicial, reputando satisfeita a obrigação. Por outro lado, verifico 

que a parte autora só teve conhecimento dos documentos após a 

concessão de liminar, devendo o requerido arcar com a sucumbência. 

Patente é o direito do autor na postulação da apresentação dos referidos 

documentos como pretendido e alegado na inicial. O requerido não 

demonstrou que quando firmaram a negociação tenha entregues tais 

documentos à parte autora ou tenha lhe enviado, pois tal obrigação seria 

sua. Vejam que o pedido inicial independe de procedimento administrativo. 

A ação cautelar é meio idôneo para a pretensão postulada pela parte 

autora, posto que, resta evidente a obrigatoriedade do requerido em 

apresentar tais documentos. Denota-se que estão presentes os requisitos 

legais para acolhimento da inicial. O direito que o consumidor tem de ter 

acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se 

submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não 

podendo o seu exercício sofrer impedimentos. Nos termos do art. 399, I do 

NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou 

administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de 

exigir desta a devida exibição. Nesse sentido se posiciona a 
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jurisprudência, senão vejamos: “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FORNECER A 

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever 

de fornecer a documentação requerida por seu cliente através de ação de 

exibição de documentos, devendo os ônus dessa exibição correr por 

conta de quem detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. nº 

424.608-6. 14ª Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”. 

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação 

decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o 

ônus de sucumbência. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Exibição de Documentos com Pedido de Liminar e ACOLHO o pedido inicial, 

diante da satisfação da pretensão inicial, com fundamento no que dispõe 

os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, 

dando por satisfeita a obrigação. Condeno o requerido nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de 

penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 04.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 845562 Nr: 49238-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA, FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1080511 Nr: 1777-55.2016.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANNI APARECIDA ALBERNAZ FERREIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA 

MIGUÉIS. - OAB:13.848/MS

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 734853 Nr: 31173-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 indiquem as partes dados bancários para expedição de alvará, no prazo 

de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813752 Nr: 20221-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO LUPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 362657 Nr: 32391-24.2008.811.0041

 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: LUZIA MARANHÃO AYRES, NAIR HARTER, AGRALMAT 

MAQUINAS E VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 334842 Nr: 5432-16.2008.811.0041

 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: LUCIENE CELESTINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 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.: 425080 Nr: 8668-05.2010.811.0041

 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: UMBELINA CAMPOS BALERONI, MARIA ANTONIA 

CAMPOS MACIEL, BENEDITO SIMÃO ARRUDA DE CAMPOS, ANA MARIA 

CAMPOS DE SOUZA, CREUSA MARIA CAMPOS VIEIRA LIMA, CONCEIÇÃO 

AUXILIADORA DE ARRUDA SOUZA, ARMINDO DE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:14812-A/MT, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 129874 Nr: 16390-37.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 
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OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812307 Nr: 18796-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRAGA PORTO SEGURO LTDA ME, ARNALDO BIANCHI 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIDIS DE INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, YANÁ GOMES 

CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612 PR

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 419127 Nr: 5617-83.2010.811.0041

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE SENA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 749982 Nr: 1667-95.2012.811.0041

 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: NARCILENE BEATRIZ ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora/credora para no 

prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o depósito de fl.328/331.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 326065 Nr: 25748-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI, WARRINGTON BERNAD RONDON DIAS - 

OAB:14974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BARROS GARCIA - 

OAB:9.599/MT, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10.212/MT, 

LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:8.194-A/MT, MARIANA RUZA - 

OAB:11882-B, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 341209 Nr: 11525-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO, THIAGO 

CAETANO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749268 Nr: 1352-67.2012.811.0041

 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 JOSINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 792390 Nr: 46485-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON DIAS DE SOUZA

 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/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798139 Nr: 4527-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

 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: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803610 Nr: 10067-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 
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OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 865390 Nr: 5916-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 370564 Nr: 7276-64.2009.811.0041

 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISMINO REGINALDO DE MAGALHÃES 

TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 727672 Nr: 23561-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA QUEIROZ ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13.605-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 122073 Nr: 9954-62.2003.811.0041

 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: JUAREZ TEIXEIRA PAES, SILVANA CARVALHO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 385998 Nr: 21751-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR MINOSSO, EDNA COLOMBARI MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS 

- OAB:13.331/MT, LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - 

OAB:23252/O

 Procedo à intimação do DR. LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB: 

23252/O para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos 

sob pena de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815048 Nr: 21500-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 398322 Nr: 31999-50.2009.811.0041

 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: EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414 sp, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778224 Nr: 31619-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ASSUMPÇÃO 

JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora/credora para no 

prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o depósito retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751919 Nr: 3707-50.2012.811.0041

 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: C. B. DE ARAÚJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018707-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ARAUJO SILVA 80732127149 (EXECUTADO)

VANILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ANDREIA ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018707-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ANDREIA ARAUJO SILVA 

80732127149, ANDREIA ARAUJO SILVA, VANILTON MONTEIRO DO 

NASCIMENTO 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, 03 de julho 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: 1019192-63.2018.8.11.0041

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:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

JOANA EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019192-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME, JOANA EVANGELISTA DOS 

SANTOS, EDSON FIDELIX DA SILVA 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, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019271-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019271-42.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: JOSE 

ROBERTO CARVALHO 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, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002747-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN ARAUJO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SADI BONATTO OAB - PR10011 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados id1150227. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005671-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URIEL MONROY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005671-85.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: URIEL MONROY DESPACHO Vistos 

etc. Defiro o pedido do banco requerente, vindo na petição de Id 

11968049, e para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido 

pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e Bacen/jud (Banco Central): Uriel 

Monroy – CPF n. 701.250.082-44. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/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: 1009815-05.2017.8.11.0041

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:

RONALDO AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009815-05.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RONALDO AMORIM DESPACHO 

Vistos etc. Defiro o pedido do banco requerente, vindo na petição de Id 
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11967055, e para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido 

pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e Bacen/jud (Banco Central): 

Ronaldo Amorim – CPF n. 031.817.923-73. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/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: 1002140-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA DOS SANTOS BOIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002140-88.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: TELMA DOS SANTOS BOIN DESPACHO Vistos etc. Defiro o 

pedido do banco requerente, vindo na petição de Id 11258248, e para 

tanto, procedo à consulta do endereço da requerida pelos Sistemas 

Infojud (Receita Federal) e Bacen/jud (Banco Central): Telma dos Santos 

Boin – CPF n. 693.488.471-04. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 26 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030706-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON JACKSON EICHLER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016594-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W GARCIA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036300-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUZIR DE LIMA SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada 

nestes autos, e a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou 

o pagamento do débito exequendo. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos intimando a parte 

exequente para, no prazo legal, indicar bens do devedor passíveis de 

penhora.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023446-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PASCOAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS OAB - SP198088 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023446-16.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o Banco 

requerido para se manifestar quanto ao pedido do requerente de 

desistência da ação junto ao ID 11118796, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 07 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006224-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031042-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que as Contestações apresentadas nos presentes 

autos, foram protocoladas tempestivamente. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora se manifestar sobre as Contestações juntadas nos 

presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032747-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. NOLASCO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 

encartada aos autos, sob pena de extinção nos termos do art 485 do 

NCPC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243639 Nr: 12191-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para requerer o que 

de direito,no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de rearquivamento dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 246510 Nr: 14162-84.2006.811.0041

 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: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, MÁRIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para requerer o que 

de direito,no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de rearquivamento dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 327284 Nr: 439-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VASCONCELOS 

CARRILHO LOPES - OAB:206587/SP, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO - 

OAB:91.537-SP, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, PEDRO 

HENRIQUE TORRES BIANQUI - OAB:259740/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para requerer o que 

de direito,no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de rearquivamento dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749121 Nr: 1144-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMÁ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

HALIN ROUZE ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

as partes Executadas não opusam Embargos e nem comprovaram o 

pagamento do débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, o prazo de 05 (cinco) 

dias, a indicar bens do devedor passíveis de penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798637 Nr: 5028-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DOMINGUES - ME, LUCINDA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do 

débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, o prazo de 05 (cinco) 

dias, a indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048134 Nr: 45516-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDES MARIA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, JULIANA OLIVEIRA MOURA - 

OAB:OAB/MT 20.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91830 Nr: 3652-27.1997.811.0041

 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): CLOVIS POMPEU DE BARROS, ANTONIO 

NUNES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANCARLO DA SILVA LARA 

CASTRILLON - OAB:6552

 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
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 936208 Nr: 52697-04.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDINELMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, ROMEU AQUINO NUNES - OAB:3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

19/01/2018) requer de dilação de prazo (60 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1160630 Nr: 36218-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

importa ressaltar que trata-se de Vara contendo mais de 07(sete) mil 

processos em andamento e um número exiguo de servidores, assim 

sendo verifico que por diversas vezes a parte autora foi intimada para dar 

o devido andamento ao feito, entretanto constata-se a não leitura dos 

autos, verifico que trata-se os presentes autos de cumprimento a atos 

proferidos pela Comarca de COMODORO/MT indicando o endereço no 

Bairro _1º de março nesta capital, o que ensejou a certidão NEGATIVA 

acostada as fls 25, intimada a manifestar-se a parte autora indicou novo 

endereço no mesmo bairro "PRIMEIRO DE MARÇO" MAS ACOSTOU A 

GUIA DE DILIGÊNCIA PARA O BAIRRO - "CENTRO" _ o que impossibilitou o 

encaminhamento para a central de mandados, INTIMADA a manifestar-se 

sobre o fato às fls 31 esta QUEDOU-SE INERTE , foi EXPEDIDA carta de 

intimação para que a mesma manifestar-se nos autos as fls 35; indicou 

novamente NOVO endereço (fls 37) no bairro 'JARDIM PRIMEIRO DE MAIO" 

E MAIS UMA VEZ INTIMADA PARA PAGAR AS DILIGÊNCIAS do Sr. Oficial 

de Justiça e novamente quedou-se inerte, compareceu após 02 (dois) 

longos meses encartando o comprovante de pagamento para "distribuir 

Carta Precatória" para a Comarca de Comodoro/MT, local de onde os atos 

se originaram - NOVAMENTE VERIFICA-SE S A NÃO LEITURA DOS AUTOS 

, assim sendo intimo a parte autora para indicar o ENDEREÇO CORRETO, 

BEM COMO EFETUAR O PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA NO MESMO ENDEREÇO a fim de efetivamente cumprir a busca 

e apreensão do bem; no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução 

do feito no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393787 Nr: 29272-21.2009.811.0041

 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: MARCOS PEREIRA ALVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASILS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - 

OAB:201996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls 584/586 

consubstanciados na quantia de R$ 7.700,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 867953 Nr: 7913-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO ROCHA DE PAULA - ME, EDNALDO 

ROCHA DE PAULA, EMERSON ROCHA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10219, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809567 Nr: 16051-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR BENEDITO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

28/11/2017) requer de dilação de prazo (30 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018548-23.2018.8.11.0041

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:

CARVALHO CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO (EXECUTADO)

ROSANGELA PERIS DA SILVA (EXECUTADO)

ELIEL FRANCISCO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018548-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: CARVALHO CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME, ANTONIO 

FRANCISCO DE CARVALHO, ELIEL FRANCISCO DE CARVALHO, 

ROSANGELA PERIS DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Citem-se os executados Carvalho Construções Civil Ltda - ME (Carvalho 

Construções) e Antônio Francisco de Carvalho (via mandado), o 

executado Eliel Francisco de Carvalho (via Carta Precatória para a 

Comarca de Tangará da Serra – MT) e a executada Rosangela Peris da 

Silva (via Carta Precatória para a Comarca de Cáceres – MT) para 

pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando 

do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve 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 à avaliação do 
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bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 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. 

AT/Cuiabá, 03 de julho 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: 1018450-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUBER BARBOSA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018450-09.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: NEUBER BARBOSA LIMA Decisão Interlocutória Vistos etc. I 

– Banco Pan S/A, propôs a presente Ação de Busca e Apreensão com 

pedido liminar em desfavor de Neuber Barbosa Lima. Deferida a liminar 

junto ao ID 13561286, o bem foi devidamente apreendido. Compareceu o 

requerido junto ao ID 13965435, postulando pela purgação da mora e 

acostando o comprovante de pagamento de quitação do contrato. Ante a 

manifestação do requerido, defiro o pedido de purgação da mora e diante 

do comprovante de pagamento da totalidade da dívida, defiro o pedido de 

restituição do bem. Expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando 

desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de 

plantão. II – Anoto ainda que o requerido é patrocinado pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso e faz jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, ficando, pois, isento do pagamento das custas 

processuais. Quanto à verba honorária, arbitro em 10% sobre o valor do 

débito, porém, fica suspensa a obrigação nos termos do art. 12 da Lei 

1060/50. III – Intime-se o Oficial de Justiça para, imediatamente, devolver o 

mandado. IV – Em seguida, intime-se o Banco requerente para que se 

manifeste sobre o valor depositado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 04 de julho 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: 1024506-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.S.M. DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024506-24.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: R.S.M. DA ROCHA - ME Decisão Interlocutória Vistos e etc. 1. 

Diante do deferimento da medida liminar recursal, proferida no Agravo de 

Instrumento de nº 1007052-23.2018.8.11.0000 PJE, cumpra-se a 

determinação do E. Tribunal de Justiça, para que seja efetivada a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial, expeça-se mandado de busca e 

apreensão do bem Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ 13.190 CRM 4X2, 

CHASSI 9536E7236CR246512, RENAVAM 00481912959, PLACA 

OAZ-8268, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2012/2012, 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. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 04 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007921-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

MARCOS ANTONIO MALUF (AUTOR)

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR)

MARCELO BENEDITO MALUF (AUTOR)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO)

RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA OAB - SP66355 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007921-57.2018.8.11.0041 Ação: de Procedimento Ordinário com Pedido 

de Tutela de Urgência Embargante: MTM Construções Ltda e Outros 

Embargado: Banco Original S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. O 

embargante apresentou junto ao ID 12840675 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida junto ao ID 12791282, pleiteando o 

acolhimento destes para sanar a omissão, contradição e obscuridade 

apontadas, conferindo-se efeitos infringentes para manter a decisão 

inicial, inclusive, recebendo caução idônea nos moldes mencionados. 

Junto ao ID 12875749 o Banco requerido apresentou Impugnação aos 

referidos Embargos de Declaração. Apresentou, também, junto ao ID 

13127851 Embargos de Declaração por considerar obscura a decisão que 

suspendeu a ação até a realização de audiência, sem inibir qualquer 

tentativa de consolidação de propriedade dos bens alienados Atendendo 

ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). Os pedidos dos embargantes não merecem prosperar. Não 

vislumbro nas decisões nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a 

ser sanada através dos embargos. Ademais, constam em ambas as 
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decisões todos os fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda 

questionados pelo embargante, sendo esta extremamente clara em sua 

totalidade, assim não pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. 

Pretendem os embargantes a reforma das decisões, pedido este que não 

é cabível em sede de Embargos de Declaração. No que tange aos 

Embargos de ID 12840675, a decisão de ID 12791282 foi clara ao 

mencionar que deveriam os embargantes consignar em juízo a 

integralidade do débito tido como incontroverso, tratando-se de dívida 

vencida. No tocante aos Embargos de ID 13127851, a decisão de ID 

13156940 e a decisão de ID 13769861 prorrogaram a consolidação de 

posse do bem dado em garantia. Ambas as decisões passaram 

irrecorridas. Isto posto recebo ambos os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

das decisões. II – Compulsando minimamente os autos, constato ser de 

extrema necessidade a realização de prova pericial nos contratos, 

mormente a perícia contábil, para julgamento do feito. Assim, em 

consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, determino a 

realização de perícia contábil, devendo o Sr. Perito esclarecer a 

composição divulgada pela CETIP, como fator de atualização monetária da 

CDI, no caso. Para sua realização, nomeio como perito contábil o Perito 

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio 

Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, telefone: 

3025-1463 / 9227-5932, devendo ambas as partes arcarem com os 

honorários periciais, 50% para o requerente e 50% para o Banco 

requerido, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se o referido perito da presente nomeação e para 

apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. III – Dê-se 

ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como 

para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 03 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1016984-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR SENTENÇA Processo: 

1016984-09.2018.8.11.0041. AUTOR: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR 

RÉU: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME, 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de ação popular com pedido liminar movida por Cláudio Roberto 

Natal Junior em face de Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., 

Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso. O Autor alega que a 

primeira requerida passou a ser a empresa que administra o antigo 

Hospital Jardim Cuiabá, agora denominado “Complexo Hospitalar Jardim 

Cuiabá” e que o vem fazendo de forma ilegal, colocando em risco o meio 

ambiente e a vida de seus consumidores. Aduz que a primeira requerida 

não possui alvará de funcionamento para operar Hospital Jardim Cuiabá 

situado na Avenida das Flores com a área de 9200 metros quadrados. 

Salienta que o CNPJ registrado pela primeira requerida de nº 

01.757.351/0001-04 diz respeito a um local onde se encontra edificada 

uma casa abandonada que não passa de 200 m2, situada na Rua das 

Dálias, 307-A, Jardim Cuiabá, nesta Capital. Registra que um golpe está em 

curso, pois a primeira requerida deslocou o alvará de funcionamento de 

uma casa abandonada para o Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá. 

Ressalta que a primeira requerida, também, não possui alvará de vigilância 

sanitária, pois este foi indeferido de plano quando constatado o 

deslocamento indevido do alvará de funcionamento, além de que a recusa 

da emissão do alvará sanitário pela ANVISA revela situação gravíssima, 

pois sequer pode ser analisada a possibilidade de contaminação do local. 

Segundo o Autor, provavelmente, o referido hospital está em desacordo 

com as normas alusivas ao risco de incêndio e Pânico, pois, de igual 

modo, não possui alvará nos termos da lei. Enfatiza, ainda, o fato de o 

hospital não terceirizar a lavanderia, sendo realizado no próprio local a 

lavagem de roupas de cama com dejetos contaminantes que, por sua vez, 

estão sendo despejados, à revelia de qualquer controle, diretamente na 

rede de esgoto Urbana. Aponta outras dezoito irregularidades 18 e 

regularidades. A título de liminar, postula os seguintes pedidos: “Diante de 

todo o exposto, requer a Vossa Excelência, se digne a receber e 

processar a presente ação para o fim de: 1) Conceder a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (satisfativa ou cautelar) para: 1.1. determinar 

ao Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, ora operacionalizado pela primeira 

Requerida, a proibição de acolher, atender, consultar e tratar novos 

pacientes, face a exposição a situação sem controle ambiental com risco 

a vida, até que sejam sanadas todas as irregularidades apontadas, 

sobretudo a adequação do empreendimento no CNPJ, e a obtenção de 

todos os Alvarás e Licenciamentos necessários, mormente o Alvará de 

Funcionamento, Licenciamentos Ambientais exigidos pela SEMA-MT e 

Vigilância Sanitária, bem ainda, todos os itens elencados na solicitação de 

perícia, inerentes ao funcionamento de qualquer hospital; 1.2. determinar a 

imediata suspensão das atividades da lavanderia do Complexo Hospitalar 

Jardim Cuiabá, determinando, outrossim, que as roupas de cama e demais 

peças sejam higienizadas por empresas terceirizadas devidamente 

licenciadas a tanto, vez que a primeira Requerida está contaminado o Rio 

Cuiabá; 1.3. determinar o término do tratamento dos pacientes que se 

acham na UTI do Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, até que possam 

serem transferidos a outro Hospital seguro, haja vista que estes pacientes 

estão sobre forte exposição e risco a vida; 1.4. determinar aos órgãos 

competentes, sobretudo a POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica 

de Mato Grosso), DEMA (Delegacia Especializada do Meio Ambiente), 

SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso), Vigilância 

Sanitária e Corpo de Bombeiros, a imediata vistoria do Complexo Hospitalar 

Jardim Cuiabá, para a aplicação de eventuais penalidades cabíveis, 

sobretudo, a interdição e lacre do estabelecimento, apurandose, 

outrossim, o que segue: A) Se há contaminação da rede de esgoto com 

dejetos contaminantes provenientes da lavanderia; B) Se há no local a 

documentação exigida para a operacionalização de um Hospital, 

notadamente: 1. PCA – Plano de Controle Ambiental; 2. Controle de 

Resíduos Sólidos; 3. PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde); 4. Certificados de destinação dos resíduos; 5. 

Controle de Efluentes Líquidos; 6. Projeto do Sistema de Tratamento de 

Efluentes; 7. Controle de desinfecção do efluente lançado na galeria de 

esgoto que segue ao Rio Cuiabá; 8. Planilhas de monitoramento da 

manutenção das pastilhas de cloro do sistema de desinfecção; 9. 

Relatórios dos parâmetros exigidos pelo CONAMA 430/2011 para o 

tratamento e lançamento de efluentes líquidos; 10. Controle da manutenção 

do Sistema de Tratamento de Efluentes, através de planilhas de 

monitoramento e análises mensais da eficiência do sistema; 11. Licença de 

Operação do Hospital com data vigente; 12. Licença de Operação da 

Lavanderia Hospitalar; 13. Manutenção da Qualidade do Ar; Relatório 

técnico da qualidade do ar ambiente; 14. Manutenção da qualidade da 

água; análises mensais da qualidade da água, Certificado de higienização 

das caixas d'água e cisternas utilizadas como reservatórios do hospital; 

15. Controle Integrado de Pragas. Relatório de monitoramento e execução; 

16. PCMSO e PPRA; 17. Projeto e Alvará Corpo de Bombeiros; 18. Alvará 

Arquitetônico”. (sic) A petição inicial foi instruída com documentos em 

formato PDF (“Portable Document Format”). É o breve relatório. Decido. Ao 

submeter o presente processo a uma análise mais detida, pude constatar 

que sua petição inicial é inepta, já que carece de uma das condições 

imprescindíveis da ação, qual seja, do interesse processual. A título de 

esclarecimento, segundo as doutrinas mais abalizadas, podemos concluir, 

basicamente, que a conceituação do interesse de agir gira em torno de 

três palavras-chaves: utilidade, necessidade e adequação. Por sua vez, 

impende salientar que, em relação à adequação, tanto o provimento 

pleiteado, quanto o procedimento escolhido devem ser adequados para a 

satisfação da pretensão do autor. E, em se tratando de ação popular, o 

preenchimento desse pressuposto depende da existência de pedido 

meritório específico de anulação ou de declaração de nulidade de atos 

lesivos, segundo consta do art. 1º da Lei de Ação Popular: Art. 1º 
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Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 

sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 

sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 

ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 

instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público 

haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento (50%) do 

patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da 

União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 

pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

(negrito/nosso) No caso vertente, constato falha da presente demanda, 

uma vez que os Autores postulam providência meritória de caráter de 

obrigação de fazer (condenatório), não formulando qualquer pedido de 

nulidade de atos. A título de corroboração, cito ementas de julgados que 

confirmam a impossibilidade da utilização da ação popular como 

sucedâneo de ação de obrigação de fazer, senão vejamos: AÇÃO 

POPULAR. PEDIDO TENDENTE AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

TÓXICO POR VIA TERRESTRE. TRANSPORTE POR VIA AÉREA. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. 

Ocorrência de inépcia da petição inicial por inadequação da via eleita 

(C.P.C., arts. 267, I; 295, I), uma vez que o pedido da presente ação 

popular não visa a anular ato lesivo ao meio ambiente, mas sim a obter do 

Estado o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, objetivo para 

o qual é adequada a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3º), e não a ação 

popular, voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, 

lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural (Lei 4.717/65, art. 1º; Carta Magna, art. 5º, LXXIII). 2. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito (C.P.C., arts. 267, I; 295, I). 3. 

Remessa obrigatória não provida. (TRF 2ª Região. Proc. 

2000.02.01.067944-0. Des. SERGIO SCHWAITZER. Sexta Turma. Unânime. 

DJ 29/08/2002) (negrito/nosso) REEXAME OBRIGATÓRIO. AÇÃO 

POPULAR. PEDIDO ENSEJADOR DE SENTENÇA DE NATUREZA 

CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. - A natureza da 

sentença proferida em sede de ação popular está determinada pelos arts. 

1º e 11 da Lei n.º 4.171/65, segundo os quais se deve, mediante tais 

demandas, pleitear a “anulação ou a declaração de nulidade de atos 

lesivos ao patrimônio” dos entes ali destacados, de forma que a sentença 

que julgar a ação popular procedente deverá decretar a invalidade do ato 

impugnado, condenado o responsável ao pagamento das perdas e danos. 

- No caso dos autos, a providência jurisdicional perseguida pelos autores 

em emenda à inicial, consistiu em obter do poder público sentença que 

determinasse aos responsáveis pelos projetos em demanda que se 

abstivessem de modificar o projeto original do Loteamento Recanto Porto 

de Galinhas. - Desta forma, o pronunciamento jurisdicional que o 

acatamento do pedido em tela ensejaria possui manifesto caráter 

condenatório a prestação de não-fazer, o que não se veicula mediante 

ação popular. - Portanto, cabível a extinção do processo sem julgamento 

de mérito, com base na falta de interesse de agir. - Remessa obrigatória 

improvida. (TRF 5ª Região – REOAC nº 390683 – PE 

(2004.83.00.013178-1), Rel. Des. Federal Cesar Carvalho, j. 1º.03.2007, 

v.u) (negrito/nosso) Aliás, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

em julgado recente, extinguiu ação popular com pedido de obrigação de 

fazer, reconhecendo a inadequação da via eleita em razão de tal pleito 

transbordar a finalidade da ação popular: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

POPULAR – PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO – REJEIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI Nº 4.717/65 – PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO MEIO AMBIENTE E DA MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA CONTRA ATO ILEGAL E LESIVO – NÃO 

DEMONSTRADAS – PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não caracteriza perda do objeto a 

celebração de termo de ajustamento de conduta no curso da demanda 

quando, a par de possuir objeto menos abrangente que a Ação Popular, 

não há elementos seguros nos autos de que tenha havido, de forma 

tempestiva e integral, o cumprimento das obrigações estabelecidas em tal 

instrumento. 2. Considerando a importância da ação popular como meio 

constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para defesa dos 

interesses previstos no LXXIII do art. 5º da Constituição Federal, não é 

possível impor restrições ao exercício desse direito, razão pela qual a 

competência deve ser fixada consoante às normas disciplinadas no 

Código de Processo Civil em combinação com as disposições 

constitucionais. 3. Não demonstrada, pelos argumentos expendidos, 

pretensão destinada à proteção do patrimônio público, do meio ambiente e 

da moralidade administrativa contra ato ilegal e lesivo, condições da ação 

popular, nos termos do que prevê a Lei nº 4.717/1965 (regula a Ação 

Popular) e o art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, correta a sentença que 

julga extinto o feito por inadequação da via eleita. (TJMT – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo – Remessa Necessária nº 89450/2017, Desa. 

Helena Maria Bezerra Ramos, j. 30.10.2017, v.u.) Via de consequência, 

afigura-se evidente a inadequação da via eleita pela ausência de interesse 

de agir (atinente ao binômio interesse-adequação), configurando-se, 

então, a inépcia da inicial. A título de esclarecimento, no presente caso, 

não se trata de caso de aplicação do art. 9º, da Lei de Ação Popular que 

exige, também, a intimação de eventuais terceiros interessados no caso 

de “absolvição de instância”, pois esse termo decorre do fato de que a lei 

foi editada na vigência do CPC de 1939, abolido por Alfredo Buzaid no 

anteprojeto do CPC 1973 (item 6º da Exposição de Motivos do CPC), 

quando substituiu "instância" por processo, e, segundo Rodolfo de 

Camargo Mancuso, os casos de "absolvição de instância", hoje, se 

enquadrariam nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Novo CPC 

(abandono do processo), diferentemente da ausência de condição 

específica da ação popular, requisito indispensável para que a ação 

tivesse seu devido seguimento. (Mancuso, Rodolfo de Camargo. Ação 

Popular: proteção do erário, do patrimônio público, da moralidade 

administrativa e do meio ambiente, 5. ed. São Paulo: 2005, p. 248). Ante ao 

exposto, diante da ausência de interesse de agir dos Autores no presente 

processo, em virtude de ser inadequado o instrumento processual 

escolhido, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito com 

base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem custas, 

despesas e honorários advocatícios (art. 5º, LXXIII da Constituição 

Federal). Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

independentemente de haver apelação, remetam-se os autos para o 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de cumprir 

com o disposto no art. 19 da Lei de Ação Popular. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 265854 Nr: 23599-52.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ MIGUEL SUTIL AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Ante o exposto (...), resolvo o mérito do presente processo, por 

conseguinte, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, julgo, parcialmente, 

procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar nos 

termos estabelecidos pelo Juízo ad quem (Agravo de Instrumento nº 

11499/2007 – fls. 374/393) para tanto, condeno o Réu Petroluz Miguel Sutil 

Auto Posto Ltda: a)na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico 

hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte 

por cento), (...), sob pena de multa pelo descumprimento no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) por cada litro do combustível comercializado em 

desconformidade com esta determinação judicial (...); b)ao pagamento de 

indenização ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor de que trata o 

art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99 pelos danos 

materiais causados aos consumidores difusamente considerados, no 

período de setembro a dezembro de 2006, no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), incidindo sobre este montante correção monetária 

pelo INPC, a contar da publicação desta sentença, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;c)a indenizar 

genericamente os consumidores lesados pelos danos causados em 
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decorrência da aquisição de álcool etílico junto à empresa Ré com preço 

superior ao percentual de 20% (vinte por cento) entre o valor de compra 

da respectiva distribuidora e o de revenda do álcool etílico obtido pela 

empresa demandada, no período de setembro a dezembro de 2006, cujo 

valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença realizada 

individualmente pelos consumidores lesados (...) ;d)a veicular 

comunicados nos jornais “A Gazeta”, “Folha do Estado” e “Diário de 

Cuiabá”, por sete (07) dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm x 

15cm, na parte de “publicações legais”, sobre a parte dispositiva da 

sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (Um mil reais), em caso 

de descumprimento, Tal obrigação devera ser efetuada no prazo de vinte 

(20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 383326 Nr: 19521-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDNDCL, MAPM, SMHDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, PROMOTORIA 

PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, FLÁVIO MÁRCIO DE CAMPOS GALLIO - OAB:12.038, 

GUILHERME DE ALMEIDA - OAB:9.819-A/MT, KATERI DEALTINA 

FELFKY DOS ANJOS - OAB:7.640

 Ante o exposto:a) Requisite-se junto à Receita Federal, as Declarações 

de Imposto de Renda, nos últimos 5 (cinco) anos, dos executados Instituto 

de Neuropsiquiatria de Cuiabá Ltda., Marcos Antônio Parissoto Mendonça 

e Sandra Maria Hasse de Mendonça; b) Concretizada a determinação 

supra, os resultados deverão ser guardados em pastas próprias, nos 

termos do art. 477 da CNGC;c)- Após, dê-se vista ao Ministério Público 

Estadual para que se manifeste no prazo de cinco dias.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1081749 Nr: 2397-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFMB, RDM, PCL, JLL, NDCEF, VDFD, APDS, 

JECO, KR, VRF, SADS, RFDC, JODS, EDP, RJMDR, LMDS, FCDP, PPLE, 

MCLGO, CHCDPDEDLL, ELGO, WFDV, AVDA, VPDA, RGDSS, LAMQ, JMB, 

JB, DCEASL, LDSEEGEPL, LTAL-, MSDADMDOLM, MCLGO-M, IC, GTELT, 

GESLM, LSB, LMP, AVDA-, G–SDIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/DF 42.516, 

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, AUGUSTO BOURET 

- OAB:22.974, AUGUSTO BOURET ORRO - OAB:22.974, CORINA 

PISSATO - OAB:DEFENSORA PUBLI, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, 

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - OAB:7082, GUSTAVO 

LISBOA FERNANDES - OAB:41233, JOÃO FARIAS GOMES - OAB:2640, 

JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:2320, PAULO ANTONIO 

GUERRA - OAB:OAB/MT 16.276, RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:7031, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.754, UEBER R. 

DE CARVALHO - OAB:4.754, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT, VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/B, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12649/MT, 

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 Vistos etc.

O pedido constante na petição juntada na referencia 331, deve ser 

deduzido e processado por meio de embargos de terceiro, ação 

autônoma, distribuída por dependência (art. 676, CPC).

Desta forma, desentranhem-se as peças juntadas na referencia 331 e 

intime-se o advogado subscritor a providenciar a devida distribuição dos 

embargos de terceiro, inclusive com o recolhimento das custas devidas.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1138245 Nr: 26664-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVANI MÔNACO DE JESUS, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 19.678, ELAINE DE PAULA SILVA - OAB:3208, GIORGIO 

AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:8.834/MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 "(...)Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da 

inicial, para declarar a nulidade da Portaria MD 029/2008, que reclassificou 

a requerida no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, 

bem como os atos administrativos subsequentes que lhe concederam 

enquadramento, progressão, incorporação, etc., no cargo agora 

declarado nulo. Reconheço como regular a estabilidade na forma 

concedida à requerida Rosivani Mônaco de Jesus, bem como o seu 

enquadramento no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio.Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a 

situação funcional na ficha da requerida Rosivani Mônaco de Jesus, para 

enquadrá-la novamente no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, - 

respeitando-se as elevações inerentes ao cargo, devendo, contudo, 

observar a proibição de redução salarial – sob pena de incidirem, 

pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais).Deixo de condenar a requerida Rosivani Mônaco de Jesus ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, uma vez que 

decaiu em parte mínima do pedido.O Estado de Mato Grosso e Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso são isentas de custas judiciais, nos termos do 

art. 460, da CNGC.No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido. Comprovado o cumprimento da 

determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer 

manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017567-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. A. P. (EXEQUENTE)

M. J. G. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT22211-O (ADVOGADO)

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR OAB - MT23610/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA OAB - MT5926/O (ADVOGADO)

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA OAB - MT19266/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017567-28.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias . CUIABÁ, 4 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017823-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. L. L. (AUTOR)

ELIZETH ANDRADE DE FREITAS LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER LEITE SERVILHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017823-68.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 4 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006340-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDIR DE LURDES CASAL SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O (ADVOGADO)

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

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 : 

1006340-41.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANEDIR DE LURDES CASAL 

SOARES INVENTARIADO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Vistos etc. Intime-se 

a parte autora, para manifestar-se, acerca do teor do ofício constante do 

id 9854949, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 4 de julho 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011610-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. B. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

ALESSANDRA MARIA BELEM BEZERRA DE SIQUEIRA OAB - 

633.514.203-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CHAGAS BARBOSA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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 : 

1011610-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FABIO CHAGAS BARBOSA 

JUNIOR REPRESENTANTE: ALESSANDRA MARIA BELEM BEZERRA DE 

SIQUEIRA INVENTARIADO: FABIO CHAGAS BARBOSA Vistos etc. 

Intime-se a inventariante, para apresentar as primeiras declarações, no 

prazo de 05 (cinco) dia, sob pena de extinção. Após, colha-se o 

pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036795-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINETE SIQUEIRA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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 : 

1036795-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALINETE SIQUEIRA PINTO DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para manifestar-se, acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no 

prazo 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010172-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. (AUTOR)

R. D. B. D. B. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. C. D. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010172-48.2018.8.11.0041. AUTOR: LUCILENE GONCALVES FERREIRA, 

RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR RÉU: DENIS TEIXEIRA 

CARVALHO DO NASCIMENTO Vistos etc. Certifique-se acerca da 

apresentação de defesa do demandado. Após intime-se a parte autora por 

meio de seu culto advogado, para manifestar-se em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito. Após vista ao douto Ministério Público e, 

conclusos Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021060-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FRANCISCO FERREIRA (RÉU)

MARIA VILMA REGATIERI FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

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 : 

1021060-13.2017.8.11.0041 AUTOR: SANDRA GOMES RÉU: ADAO 

FRANCISCO FERREIRA, MARIA VILMA REGATIERI FERREIRA Vistos etc. 

Certifique-se acerca do prazo da contestação. Intime-se a parte autora, 

para querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011855-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT0006703A (ADVOGADO)

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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 : 

1011855-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VANESSA DA SILVA BRITO 

REQUERIDO: HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA Vistos etc. 

Intime-se as partes, para manifestarem-se, acerca do parecer Ministerial, 

constante do id 13765509, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, colha-se o 

pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011855-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT0006703A (ADVOGADO)

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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 : 

1011855-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VANESSA DA SILVA BRITO 

REQUERIDO: HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA Vistos etc. 

Intime-se as partes, para manifestarem-se, acerca do parecer Ministerial, 

constante do id 13765509, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, colha-se o 

pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012018-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANICETO FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

TAMURAIA FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

AKA ROENE FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012018-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SONIA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: RAFAEL ANICETO FERREIRA PEREIRA, TAMURAIA 

FERREIRA PEREIRA, AKA ROENE FERREIRA PEREIRA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação Declaratória de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem proposta por Sonia Maria 

Ribeiro da Silva, em desfavor dos herdeiros do de cujus Acelino Aniceto 

Pereira, quais sejam, Tamuraia Ferreira Pereira e Aka Roene Ferreira 

Pereira, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que, a 

requerente e o de cujus conviveram em união estável por, 

aproximadamente, 09 (nove) anos, de forma pública e contínua, tendo o 

relacionamento findado no final do ano de 2017. Requer, assim, o 

reconhecimento judicial desta relação de união estável. Designo audiência 

de conciliação, para o próximo dia 06 de agosto de 2018, às 10:00 horas, 

a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Citem-se as 

requeridas e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011198-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

PAMYLLA DIAS DE SOUZA OAB - 022.093.471-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ CUSTÓDIO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1011198-81.2018.8.11.0041. AUTOR: ISADORA DIAS CUSTODIO DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: PAMYLLA DIAS DE SOUZA RÉU: ALEXANDRE 

LUIZ CUSTÓDIO DOS SANTOS Vistos etc. Diante da ausência justificada 

(Id. 13521649) do requerido na a audiência de conciliação do dia 

07.06.2018, designo audiência de conciliação, para o próximo dia 13 de 

agosto de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011198-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

PAMYLLA DIAS DE SOUZA OAB - 022.093.471-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ CUSTÓDIO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1011198-81.2018.8.11.0041. AUTOR: ISADORA DIAS CUSTODIO DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: PAMYLLA DIAS DE SOUZA RÉU: ALEXANDRE 

LUIZ CUSTÓDIO DOS SANTOS Vistos etc. Diante da ausência justificada 

(Id. 13521649) do requerido na a audiência de conciliação do dia 

07.06.2018, designo audiência de conciliação, para o próximo dia 13 de 

agosto de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000440-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY FERNANDES DE SOUZA ULIANI (REQUERENTE)

MARIA ROZA MENEZES DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1000440-77.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA ROZA MENEZES DE SOUZA, KELY FERNANDES DE 

SOUZA ULIANI INVENTARIADO: T Vistos etc. Como medida de celeridade, 

designo sessão de mediação, para o dia 02 de agosto de 2018, às 13:30 

horas, a ser presidida por mediador certificado. Intimem-se, por meio dos 

ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035751-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - 

MT0007730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA ROMERO SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186/O (ADVOGADO)

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: 

1035751-32.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO INTIMAR a 

parte AUTORA, nos termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. oficial de justiça, para o cumprimento do mandado de 

intimação da parte ré para audiência de instrução e julgamento, devendo 

ser emitida guia pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme 

procedimento a seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de 

diligência. CUIABÁ, 4 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017675-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANN MARCOS NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

JULIE ANNE NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

JULIAN BOSCOO NASCIMENTO PEREIRA (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: 

1017675-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO BOSCO PEREIRA 

REQUERIDO: JULIAN BOSCOO NASCIMENTO PEREIRA, JULIE ANNE 

NASCIMENTO PEREIRA, JEANN MARCOS NASCIMENTO PEREIRA Vistos 

etc. Intime-se o ilustre advogado da peça exordial, para emendá-la em 15 

(quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036728-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TEIXEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN FERREIRA DOS REIS OAB - MT17039/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1036728-24.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 4 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003434-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY FERNANDA DE CASTILHO MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENE PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

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 : 

1003434-44.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCIELLY FERNANDA DE 

CASTILHO MUNIZ REQUERIDO: RENE PINHEIRO DA SILVA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, para manifestar-se acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, informando o atual endereço do requerido, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 4 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028617-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR ABUD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028617-51.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO CEZAR ABUD RÉU: LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES Vistos 

etc. Ante às informações do id.13955136, redesigno a solenidade do 

id.13924111, para o dia 06 de agosto de 2018, às 08:30 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028617-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR ABUD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028617-51.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO CEZAR ABUD RÉU: LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES Vistos 

etc. Ante às informações do id.13955136, redesigno a solenidade do 

id.13924111, para o dia 06 de agosto de 2018, às 08:30 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1030382 Nr: 36971-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDA, MDC, CCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, DENIZE MORETTO - OAB:10.424, VANESSA 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:22.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, o acordo realizado à fl. 814, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, do bem deixado por CLARA CHARMO, para 

adjudicar o imóvel, de matrícula nº. 53.366 aos adquirentes Emilson Soares 

Maciel e sua esposa.Torno definitivo o deferimento da gratuidade 

processual, concedida à fl. 156. Transitada em julgado esta decisão, 

SOMENTE APÓS a juntada do comprovante de recolhimento do ITCMD e do 

recolhimento das taxas pendentes de pagamento, em virtude do 

encerramento das empresas, remetam-se os autos à Fazenda Pública 

Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, 

EXPEÇA-SE o formal de partilha e carta de adjudicação, em favor de 

Emilson Soares Maciel, CPF 446.065.089-49, do imóvel de matrícula nº. 

53.366 (dados à fl. 814).Após, procedam-se as devidas baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação.Sem custas.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017599-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CASSEMIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT0009689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1017599-96.2018.8.11.0041. AUTOR: CAROLINE CASSEMIRO SILVA RÉU: 

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA Vistos etc. Ante a existência de 

medida protetiva, envolvendo as partes deste feito, declino da 

competência para processar e julgar o presente pedido, determinando a 

imediata remessa dos autos, para a Primeira Vara Especializada De 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, desta comarca, dos autos 

de Cód. 526820. Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000440-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY FERNANDES DE SOUZA ULIANI (REQUERENTE)

MARIA ROZA MENEZES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000440-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA ROZA 

MENEZES DE SOUZA INVENTARIADO: HILSON FERNANDES DE SOUZA 

Vistos etc. Defiro o pedido de dilação de prazo, solicitado na petição id. 

9359806, bem como, a autorização do procurador da inventariante de 

firmar o termo de compromisso. Após, apresentada às primeiras 

declarações, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cumpra-se 

integralmente decisão inicial id. 4682839. Intime-se Cuiabá -MT, 15 de 

agosto de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038146-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAISA BORGES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL SENA LIMA (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 ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038146-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANAISA BORGES CARVALHO REQUERIDO: RAPHAEL 

SENA LIMA Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro 

de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um importante passo para 

estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária 

Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo aos 

órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, 

em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a 

conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao cidadão. 

Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria vindicada, 

induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e mediação, meio 

eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter restado 

inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme evidenciado 

em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o próximo dia 08 

de agosto de 2018 às 13:30 horas, a ser presidida por mediador 

certificado. Intime-se a parte autora por meio de seu culto advogado. Sirva 

a cópia da presente como mandado de intimação.[1] Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço para a intimação do 

requerido RAPHAEL SENA LIMA: Rua 32, Qd.74, casa 17, Santa Cruz II, 

em Cuiabá/MT. ZONA 04.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1033065-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MALACO ALENCASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELI PRICILA AQUINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033065-67.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FELIPE MALACO ALENCASTRO REQUERIDO: ADRIELI 

PRICILA AQUINO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Regulamentação de Guarda, proposta por Felipe Malaco Alencastro, em 

face de Adrieli Pricila Aquino de Souza, ambos devidamente qualificados. 

Busca o autor, a regulamentação da convivência com sua filha Heloísa 

Sousa Alencastro (3 anos), sob o argumento de que, a genitora da menina 
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vem criando obstáculos ao convívio paterno-filial. A ação foi recebida, nos 

moldes do id.10446504, regulamentado o período de convivência do autor 

com a criança. A requerida fora devidamente citada (id.10589681), 

apresentando contestação do id.10722654. Laudo de estudo social 

acostado no id.10944200. Em audiência de conciliação (id.11105265), 

realizada no dia 12.12.2017, as partes formularam um acordo parcial, 

acerca da convivência do requerente com sua filha. Houve impugnação no 

id.12246357. O digno Ministério Público manifestou-se no id.12684668 e 

13459571. A sessão de mediação designada (id.12797477), restou 

inexitosa (id.13653443). As partes são legítimas, bem como, legítimos os 

seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e, não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o 

feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 28 de agosto de 2018, às 16:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. a aferição da divisão 

equilibrada do tempo de convívio da criança com os seus genitores; 

Quanto ao pedido do autor, para que, este possa conviver com sua filha 

no período das férias escolares (id.13736842), determino que, a criança 

fique em companhia de seu pai, em 2/3 (dois terços) do período acima 

mencionado, cabendo a este a responsabilidade de translado de ida e 

volta da pequena menina. Isso porque a criança esta residindo em outra 

cidade, o que vem gerando afastamento entre pai e filha. Outrossim, ainda, 

o requerimento de convivência quinzenal será apreciado quando da 

audiência designada. Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035751-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - 

MT0007730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA ROMERO SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035751-32.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI RÉU: KARLA ROMERO SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos c/c Guarda e 

convivência, proposta por Cesar Augusto de Camargo Roveri, em face de 

Karla Romero Santos, ambos devidamente qualificados. A ação fora 

recebida nos moldes do id.11071308, fixando os alimentos provisórios, no 

importe de 13% (treze por cento) de seus rendimentos líquidos, 

deduzindo-se, tão somente, os descontos legais. A requerida fora 

devidamente citada (id.11916732), apresentando contestação e 

reconvenção no id.12322646. Em sede de reconvenção a demandada 

pretende discutir o valor dos alimentos e a guarda do filho comum. Não 

assiste razão a pretensão da parte requerida, em apresentar 

reconvenção para tratar de assuntos que, já fazem parte do pedido inicial, 

assim, REJEITO a reconvenção apresentada. Em audiência de conciliação 

(id.12083801), realizada no dia 07.03.2018, não foi possível a composição 

entre as partes. A requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, 

postulando pela majoração do valor arbitrado, obtendo liminar parcialmente 

favorável, que fixou os alimentos provisórios no correspondente de 20% 

(vinte por cento) dos rendimentos do alimentante. Houve apresentação de 

contestação à reconvenção e impugnação à contestação (id.12765700). 

O digno Ministério Público manifestou-se no id.12817822. A sessão de 

mediação designada restou inexitosa (id.13708666). As partes são 

legítimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem se 

desenvolvendo em marcha regular e, não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o feito por saneado. 

Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada na audiência 

de conciliação, instrução e julgamento que ora designo para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 14:40 horas, para depoimento pessoal de ambas as 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 

(dez) dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 

455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, 

desde logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser 

obtida em qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da 

audiência de instrução. Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. 

aferição do binômio necessidade-possibilidade para análise do valor dos 

alimentos, a serem pagos pelo requerente; 2. aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes; 3. a aferição da divisão equilibrada do 

tempo de convívio da criança com os seus genitores; Notifique-se o nobre 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Junho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013600-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLIS BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAISY JACIRA SILVA DE OLIVEIRA (RÉU)

DAYNISTER ELLIS SILVA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Divaneide dos Santos Berto de Brito OAB - MT9.614-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013600-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELLIS BENTO DE OLIVEIRA RÉU: DAYNISTER ELLIS SILVA DE OLIVEIRA, 

DAISY JACIRA SILVA DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos c/c Revisional de Alimentos, proposta por Ellis 

Bento de Oliveira, em face de Daynister Ellis Silva de Oliveira e Daisy 

Jacira Silva de Oliveira, todos devidamente qualificados. A ação fora 

recebida nos moldes do id.8035827. Os requeridos foram devidamente 

citados (id.9903866), apresentando contestação no id.10538527. Em 

audiência de conciliação (id.10293060), realizada no dia 10.10.2017, não 

foi possível a composição entre as partes. Houve impugnação no 

id.10534699. Em decisão do id.11426748 fora designada sessão de 

mediação que, restou inexitosa (id.11825957). As partes são legítimas, 

bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo 

em marcha regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser 

corrigida até o momento, dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de 

produção de provas a ser efetivada na audiência de conciliação, instrução 

e julgamento que ora designo para o dia 30 de agosto de 2018, às 14:00 

horas, para depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de 

testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a 

intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus 

parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos 

moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os termos controvertidos como sendo: a) Aferição da necessidade 

de manutenção dos alimentos em favor dos requeridos e, o período em 

que se dará; Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010981-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. S. D. S. (REQUERENTE)

C. V. D. S. S. (REQUERENTE)

ANGELICA YARA SIQUEIRA (REQUERENTE)

C. V. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANGELICA YARA SIQUEIRA OAB - MT23240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ALVES DE SOUSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010981-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANGELICA YARA SIQUEIRA, 

CAUA VINICIUS SIQUEIRA DE SOUSA, CAIC VINICIUS DE SOUSA 

SIQUEIRA, CARION VINICIUS SIQUEIRA DE SOUSA INVENTARIADO: ELIEL 

ALVES DE SOUSA Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração, 

opostos perante este Juízo por Angélica Yara Siqueira, em decorrência da 

decisão, constante do Id. 12941995. Pretende a embargante ver 

novamente analisado o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado 

na inicial e indeferido na decisão do Id. 12941995, afirmando que, na 

decisão não constou de forma expressa o deferimento ou indeferimento 

da gratuidade processual. O certo é que a Lei nº 1.060/50 estabeleceu 

limites para a concessão de assistência judiciária, garantindo o acesso 

gratuito à justiça, aos necessitados que se declarem pobres ou que sua 

situação econômica não permita vir a Juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família, sob pena de responderem civil e 

criminalmente por suas afirmações. Não assiste razão ao inconformismo 

da embargante, eis que, não há o que se falar em omissão deste juízo, 

tendo em vista que, o pedido fora apreciado e determinado o recolhimento 

das custas processuais, tendo em vista que a autora não colacionou aos 

autos ficha de hipossuficiência e comprovante de renda da mesma, bem 

como, não se tem a relação dos bens que serão inventariados, uma vez 

que na certidão de óbito do falecida, constante do Id. 12899462, consta 

que o mesmo deixou bens a inventariar. Diante do exposto, nos termos do 

art. 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, conheço e nego 

provimento aos embargos declaratórios, mantendo, todos os termos da 

decisão questionada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de julho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029139-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE TEODORO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO NERIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029139-78.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEONICE TEODORO BORGES RÉU: LUIS FERNANDO NERIS Vistos etc. 

Designo audiência de conciliação, para o dia 18 de julho de 2018, às 15:30 

horas, a ser presidida, excepcionalmente, por esta magistrada. Intimem-se, 

por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Junho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028617-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR ABUD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028617-51.2017.8.11.0041. AUTOR: PAULO CEZAR ABUD RÉU: LUANA 

REGINA DA SILVA FERNANDES Vistos etc. Tendo em vista que, o 

expediente do dia 02.07.2018 (segunda-feira) fora suspenso, em razão da 

Portaria n. 841/2018 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, redesigno a solenidade do Id. 13255777, para o próximo dia 25 de 

julho de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030701-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY CABRAL LIMA (AUTOR)

CLEBER MACHADO LIMA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MACHADO LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1030701-25.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GABRIELLY CABRAL LIMA, CLEBER MACHADO LIMA JUNIOR RÉU: 

CLEBER MACHADO LIMA Vistos etc. Trata-se de Ação de Revisional de 

Alimentos, proposta por Gabrielly Cabral Lima e Cleber Machado Lima 

Junior, em face de Cleber Machado Lima, todos devidamente qualificados. 

A ação fora recebida nos moldes do id.10402322. O requerido fora 

devidamente citado (id.10599187), apresentando contestação no id. 

11243641. Em audiência de conciliação (id.10913595), realizada no dia 

30.11.2017, não foi possível a composição entre as partes. Na 

oportunidade, o feito fora remetido à 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher, desta comarca. No id.11453744, os 

autos retornaram a este juízo. Em decisão do id.11454775 fora designada 

sessão de mediação que, restou inexitosa (id.12184809). Houve 

impugnação no id.1258048. As partes são legítimas, bem como, legítimos 

os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e 

não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, 

dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de provas a 

ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 30 de agosto de 2018, às 16:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

da parte autora se encontra nos ids. 12919797 e 12939053 e, o da parte 

requerida deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação 

das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus 

parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos 

moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os termos controvertidos como sendo: a) a aferição de alteração das 

condições econômico-financeiras do alimentante, bem como, das 

necessidades dos alimentandos; Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

Junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034075-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. O. (EXEQUENTE)

J. V. O. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCONDES ALVES OAB - MT5600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do 
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mandado, no prazo legal. Cuiabá, 04 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005960-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005960-81.2018.8.11.0041. AUTOR: IGOR DIAS SCHAFER RÉU: MICHELE 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Defiro gratuidade da justiça, nos termos do art. 

2º, parágrafo único da Lei 1060/50, com os acréscimos da Lei 10.317/01. 

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 15 de agosto 

2018, às 16h00min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir desta 

data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio de 

advogado, sob pena de revelia. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006189-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO (REQUERENTE)

EVALDO THADEU GUIMARAES (REQUERENTE)

INES MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

JAMIL BENEDITO GUIMARAES (REQUERENTE)

EVERALDO JORGE GUIMARAES (REQUERENTE)

ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA (REQUERENTE)

ILZA DE FATIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GUIMARAES (INVENTARIADO)

HIGINO SOARES GUIMARAES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO 1006189-41.2018.8.11.0041 Visto. 1. 

Cuida-se de ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de Higino 

Soares Guimarães e Ana Maria Guimarães. 2. Primeiramente, verifica-se 

que foi formulado pedido de gratuidade processual para as partes, mas 

nas ações de inventário o recolhimento das custas constitui obrigação do 

Espólio, de modo que, o pedido de gratuidade deve ser analisado com 

fundamento nas condições do espólio de suportá-lo. Por essa razão, 

considerando que ainda não foi apresentado o rol de bens, defiro, por ora, 

a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que se for 

constatado que possui condições de arcar com as despesas do processo 

o benefício será revogado. 3. Dito isso, importa observar, também, que a 

herdeira Ilma de Fátima Guimarães da Veiga foi casada pelo regime da 

comunhão parcial de bens, de modo que, na ausência de descendentes e 

ascendentes vivos, o seu cônjuge possui direito de sucessão do quinhão 

da cônjuge, nos termos do art. 1.829, inciso III, do Código Civil. 4. No que 

tange à separação de fato, 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.) 5. Diante do exposto, nos termos do art. 612 do 

Código de Processo Civil, remeto a questão às vias ordinárias. 6. Ainda, 

nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO o 

herdeiro Everaldo Jorge Guimarães para exercer a função de 

inventariante. 7. INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 8. Prestado o 

compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de 

dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus 

incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 9. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal, 

pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal, e nome 

dos inventariados; c) certidões de inexistência de testamentos (Prov. n. 

56/2016/CNJ). 10. Apresentadas as primeiras declarações e juntados ao 

processo os documentos determinados nesta decisão, cite-se a Fazenda 

Pública Estadual, na pessoa do i. Procurador-Geral do Estado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26.6.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001915-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. D. B. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. D. B. (RÉU)

A. A. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001915-34.2018.8.11.0041. AUTOR: FRANCISCO EDMILSON DE BRITO 

JUNIOR RÉU: ALICE OLIVEIRA DE BRITO, ALMERINDA ALVES DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas c/c 

Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

Francisco Edmilson de Brito Junior em face Alice Oliveira de Brito, 

representada por sua genitora Almerinda Alves de Oliveira, alegando, em 

suma, que os alimentos foram fixados em 02 (dois) salários mínimos, 

incidindo sobre o décimo terceiro, em outubro de 2013, quando era policial 

rodoviário federal e a genitora era analista da Receita Federal. Embasado 

nestes fundamentos fáticos o autor pugna pelo pedido de tutela de 

urgência. É o necessário para análise e decisão. No que se refere ao 

requerimento de antecipação de tutela, entendo que a questão precisa ser 

melhor analisada, após o contraditório, porque não há informação 

suficiente que permita ao juízo aferir os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil. Com essas considerações, indefiro a antecipação dos 

efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

26 de julho de 2018, às 14h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, 

a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta 

à ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Intime-se o 

requerente, por sua patrona, via DJE e cientifique-se o Ministério Público. 

Notifique-se o Ministério Público. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

20.06.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001915-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. D. B. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. D. B. (RÉU)

A. A. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte autora para recolher a guia de diligência do 

oficial de justiça a fim de citar e intimar a parte requerida para comparecer 

à audiência designada para 26 de julho de 2018, às 14h30.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008932-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILAMAR DANTAS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIRLENE TEIXEIRA ALVES MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008932-24.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[BEM DE FAMÍLIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VILAMAR DANTAS MORAIS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIRLENE TEIXEIRA ALVES MORAIS Vistos. Vilamar Dantas 

Morais e Virlene Teixeira Alves Morais aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo - ID 12582042. É o relatório. D E C I D O. Trata-se 

de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a redação do art. 

226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de 

modo que pode ser exercido pela simples manifestação de vontade dos 

cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. 

Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o 

vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e homologo o acordo 

constante nos autos, que passa a fazer parte integrante e indissociável 

desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 

23.05.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004292-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004292-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WESLEY ARAUJO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: DEBORA ALVES MAGALHAES Vistos. Nos termos 

do art. 4º da Lei 5.478/68, recebo os alimentos provisórios na forma que 

foi oferecida em favor do infante Pedro Vicenzo Magalhães de Almeida, ou 

seja, em 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), incidindo inclusive, 

sobre férias e 13º salário, quando houver. Esse valor deverá ser 

reajustado nos mesmos índices e datas de reajustes do salário do 

requerente. O valor dos alimentos deverá ser depositado em conta 

bancária, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. O valor da pensão poderá ser revisto a qualquer 

tempo, à luz de fatos novos que justifiquem a alteração. Quanto ao 

requerimento de antecipação de tutela, referente a decretação do 

Divórcio, indefiro porque não se trata de caso de urgência; ademais, 

quanto ao nome da requerida, cabe a ela, exclusivamente, escolher se 

pretende voltar a usar o de soleira ou continuar com o de casada (Código 

Civil, art. 1.578, § 2º). Portanto, é necessário que ela se manifeste. 

Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 31 de julho de 

2018, às 16h00min. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, 

por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008866-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. P. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1008866-44.2018.8.11.0041. AUTOR: JOANA KARILINI PEREIRA DO 

NASCIMENTO RÉU: ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando a relação de 

parentesco entre o menor e o requerido, conforme atesta a certidão de 

nascimento, nos termos do art. 4º da Lei 5.478/68, defiro os alimentos 

provisórios ao filho menor Diego Henrique Pereira da Silva, que arbitro, por 

ora, em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incidindo sobre férias e 13º 

salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na 

conta bancária indicada, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 14h30min. Se não houver acordo, o 

requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Com relação às visitas, por ora, regulamento-as em favor do pai 

em finais de semanas alternados. Oficie-se ao empregador do requerido, 

para que se efetuem os devidos descontos na folha de pagamento e os 

respectivos depósitos na conta indicada. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004594-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA REIS MOREIRA (REQUERENTE)

LEANDRO FERNANDO SILVA DIAS (REQUERENTE)

LUCIANE SILVA REIS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0018352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004594-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIANE SILVA REIS 

AMORIM, LEANDRO FERNANDO SILVA DIAS, MARCILENE SILVA REIS 

MOREIRA Vistos. Luciane Silva Reis Amorim, Leandro Fernando Silva Reis 

e Marcilene Silva Reis Moreira aforaram pedido de Alvará Judicial para o 

fim de levantar valores referentes ao Seguro MAPFRE, do consórcio 

Honda, bem como ao INSS, relativo ao resíduo de benefício previdenciário, 

a que têm direito em virtude da morte da sua genitora Martinha Bispo da 

Silva Dias. É o breve relatório. D EC I D O. O alvará judicial consiste em 

uma autorização judicial concedendo o pedido formulado por quem o 

requer, para que levante certa quantia ou possa praticar determinado ato, 

quando provar ser o titular do direito ali previsto. No caso dos autos, 

constata-se que os documentos comprovam que os requerentes possuem 

legitimidade para formularem o presente pedido, visto que são filhos da de 

cujus, que era casada, entretanto, o seu esposo renunciou sua quota 

parte em favor dos requerentes. Sem mais delongas, defiro o pedido de 

alvará formulado na inicial, para que os requerentes possam efetuar o 

levantamento da totalidade dos valores junto ao Consórcio HONDA, e ao 

INSS, porventura creditados, em virtude do falecimento de Martinha Bispo 

da Silva Dias. Expeça-se o alvará, com urgência, conforme deliberação 

supra. Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela 

transcrita integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se, com as baixas pertinentes. Sem custas, eis que defiro o 

pedido de gratuidade. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007071-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BIBIANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARGARETE DE LIMA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007071-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO BIBIANO DA 

COSTA REQUERIDO: MARIA MARGARETE DE LIMA COSTA Vistos. Defiro 

o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 

e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação 

para o dia 31 de julho de 2018, às 17h00min. Se não houver acordo, a 
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requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008631-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES RIBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORANEY VICTOR LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008631-77.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Dissolução]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: AILTON RODRIGUES RIBAS Parte Ré: 

REQUERIDO: NORANEY VICTOR LIMA Vistos. JULGO PROCEDENTE o 

pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes. A requerente voltará a usar o nome de solteira. Por fim, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Defiro aos requerentes a gratuidade de Justiça. Cuiabá,MT, 21 de junho de 

2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005109-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALCANTARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA OAB - MT0017274A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERDIGAO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005109-42.2018.8.11.0041. AUTOR: PATRICIA ALCANTARA DA SILVA 

RÉU: ROGERIO PERDIGAO JUNIOR Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Porque é documento indispensável à propositura da ação, 

venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, prova da existência da criança, pois sem ela, não há falar em 

guarda, alimentos e regulamentação de visitas. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011079-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANIA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

GEOVANY MARTINS DA SILVA (RÉU)

HENRIQUE MARTINS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011079-23.2018.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte autora, para emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia da sentença que pretende se exonerar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006528-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ANA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 : 

1006528-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA CANDIDA CAMPOS 

SANTOS REQUERIDO: FRANCISCA ANA DE ARRUDA CAMPOS Vistos. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do 

pedido, conferida pelo atestado médico firmado nos autos, defiro o pedido 

de curatela provisória e nomeio a requerente Maria Candida de Campos 

Santos, como curadora provisória, mediante compromisso. Cite-se e 

intime-se a requerida para comparecer perante este Juízo no dia ---19 de 

setembro de 2018, às 13h30min para ser entrevistada. Após a audiência, 

poderá a requerida impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante o art. 752 do Novo Código de Processo Civil. No ato da citação, 

o ilustre oficial de justiça deverá informar se a requerida encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que a mesma poderá 

impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências legais. Expeça-se 

o necessário. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1029358 Nr: 36506-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado VITTOR ARTHUR GALDINO, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 208516 Nr: 19532-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLDC, NRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SEMONE LEVENTI - OAB:10854, 

RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 Processo nº. 2005/154 – Código 208516

 Vistos.

 Arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1164531 Nr: 37763-70.2016.811.0041

 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: PVRP, SPBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº. 37763-70.2016 – Código 1164531

 Vistos.

 Oficie-se à Delegacia Regional do Trabalho, a fim de informar a este juízo 

se o executado possui vínculo trabalhista com alguma empresa, no prazo 

legal de 10 (dez) dias.

 Em caso de resposta positiva, independentemente de nova conclusão, 

oficie-se para, doravante, descontar o valor dos alimentos em folha de 

pagamento e depositar na conta informada à fl. 05.

 Redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, as 14h00min.

 Mantenho os demais termos da decisão de fl. 10.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1173046 Nr: 41331-94.2016.811.0041

 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: RAFAEL ANTONIO RIBEIRO BORTHOLACCI, LAURITA 

GRAÇAS RIBEIRO, JULIANA TEREZA RIBEIRO BORTHOLACCI, RODRIGO 

CESAR RIBEIRO BORTHOLACCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO RIBEIRO 

BORTHOLACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY EMILLY ESPUNIER 

COSTA - OAB:20904/O, TATIANA VILLAR PRUDÊNCIO - OAB:9887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

que, dentro do prazo de 15 dias, a requerente se manifeste acerca da 

resposta do ofício de fls. 199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 721217 Nr: 16711-91.2011.811.0041

 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: GRACIELE VANESSA CORREA DE MORAES ROSA 

FERREIRA, EDSON ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALDIR PAES DE BARROS 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA - 

OAB:2029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da inventariante para que apresente em secretaria 

as cópias necessárias para o Formal de Partilha, bem como as custas 

referente a autenticações das mencionadas cópias, uma vez que as 

custas do Formal de Partilha já estão encartadas aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 816211 Nr: 22656-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RIGOTI, CLEUNICE DE FÁTIMA DE 

CASTRO RIGOTI, ADEMAR RIGOTI, MARIA TEREZINHA DA SILVA RIGOTI, 

ANTONIO RIGOTI FILHO, ANTONIA BERTO RIGOTI, EDEVAL RIGOTI, 

DORIVAL RIGOTI, VIRGINIA ROSSETTI RIGOTI, IRACEMA RIGOTI, LUIZ 

HENRIQUE FERMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO RIGOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA ALVES DO CARMO - 

OAB:14755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da inventariante para que apresente em secretaria 

as cópias necessárias para compor o Formal de Partilha, dentro do prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 800058 Nr: 6481-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA DE SOUZA TOSTA, SIMONE APARECIDA 

TOSTA, EVANDRO CARLOS TOSTA, ERICA GISELE TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSUÉ CARLOS TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da inventariante para que apresente em secretaria 

as cópias necessárias para compor o Formal de Partilha, dentro do prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1116215 Nr: 17093-11.2016.811.0041

 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: JOSÉ BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SUZETE BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BENTO - OAB:7.378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da inventariante para que apresente em secretaria 

as cópias necessárias para compor o Formal de Partilha, dentro do prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1110896 Nr: 15031-95.2016.811.0041

 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: JOSIANNE AMELIA CORREA DE SOUZA FERNANDES, 

BENEDITA CORREA DE SOUZA MENDES, JOÃO BOSCO AUGUSTO 

MARTINS, LUIZ MÁRIO CORREA MENDES, LUZANIL CORRÊA DE SOUZA 

MARTINS, MARLENE CORRÊA DE SOUZA, LUZIA CORREA DE SOUZA 

YANEZ, LEISEKRIS CORREA DE SOUZA YANEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMELIA CORREA DE SOUZA, 

ESPÓLIO DE DOMINGOS SANTIAGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA MARIA DE SOUZA 

MINOZZO - OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da inventariante para que apresente em secretaria 

as cópias necessárias para compor o Formal de Partilha, bem como o 

recolhimento das custas do Formal de Partilha e das Autenticações, dentro 

do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 787484 Nr: 41386-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSS, VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINE - UNIJURIS - OAB:6667-A, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 
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OAB:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte requerida a manifestar acerca do 

cálculo apresentado, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1075281 Nr: 57640-30.2015.811.0041

 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: JEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - OAB:19.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que embora o ofício à Empresa Tim tenha sido encaminhado 

por 02 vezes, sem qualquer informação até a presente data, procedo a 

intimação da requerente a fim de que requeira o que entender de direito, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 240922 Nr: 9623-75.2006.811.0041

 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: SRDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATS, AFTN, SFDST, TRT, RT, RRTU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a initmação das partes, a fim de que requeiram o que entender 

de direito acerca da devolução do mandado de avaliação, dentro do prazo 

comum de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1036993 Nr: 40081-60.2015.811.0041

 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: KBSR, TDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15 dias

Nome do intimando:Representante (requerente): Tatiana de Almeida 

Ramos, Cpf: 01093488182, Rg: 2388343-0 SSP MT Filiação: Joao Antonio 

da Silva e Maria das Graças de Almeida Ramos, data de nascimento: 

07/11/1986, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Francisco de Assis Silva N. 42, Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 824396 Nr: 30458-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMCPC, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Representante (requerente): Flavia Carvalho Pereira, 

Cpf: 84404612168, Rg: 830.639 SSP MT Filiação: Jose Angelo Morelo 

Pereira e Sonia Maria Pereira, data de nascimento: 14/04/1976, 

brasileiro(a), convivente, professora, Endereço: Rua Desembargador Alírio 

de Figueiredo, Nº 441, Aptº 01., Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1025836 Nr: 34728-39.2015.811.0041

 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: WMSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Requerente: Washington Mayer Silva de Arruda, Cpf: 

92522912100, Rg: 1.393.387.6 Filiação: Valdir de Arruda e Jacira da Silva, 

data de nascimento: 15/01/1982, brasileiro(a), solteiro(a), autônomo, 

Endereço: Rua 05, Qd 07, Lt 26, Bairro: Bairro San Marcos, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1112776 Nr: 15854-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACILMA CARVALHO RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M GONZALES JUNIOR - 

OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Requerente: Gracilma Carvalho Ramires, Cpf: 

54454999104, Rg: 0829800-9 SSP MT Filiação: Aluisio de Carvalho e Olivia 

Auxiliadora de Carvalho, data de nascimento: 13/09/1973, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, viuvo(a), Endereço: Rua 03 Qd 04 Casa 08, Bairro: 

Serra Azul, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 385372 Nr: 21216-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURINO LEITE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Inventariante: Leony da Silva Campos, Cpf: 

46843418104, Rg: 0359911-6 SSP MT Filiação: Lenine da Silva Campos e 

Maria Lourdes de Campos, data de nascimento: 21/02/1970, brasileiro(a), 

natural de Nobres-MT, divorciado(a), do lar, Endereço: Av B, Qd A13, Lt 

36, Resd Santa Terezinha Ii, Setor A, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:
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Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 886552 Nr: 20941-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFRTDS, ETDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Representante (requerente): Emanoela Tereza dos 

Santos, Cpf: 71020748168, Rg: 13725890 SSP MT Filiação: Nalzira Tereza 

dos Santos, data de nascimento: 08/04/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregada, Endereço: Trav.barão de Vila Bela, 

Nº 450, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 700539 Nr: 35162-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBS, NPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS

 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:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Representante (requerente): Nilzete Pereira Borges, 

Cpf: 34043403100, Rg: 045.457.88 SSP MT Filiação: Pedro Borges e 

Catarina Pereira de Matos, data de nascimento: 16/07/1964, brasileiro(a), 

natural de Arenapolis-MT, divorciado(a), do lar, Endereço: Rua 234, Q. 78, 

N. 7, Bairro: Tijucal - Setor ii, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 824583 Nr: 30629-94.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGRG, DRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:15

Citando:Requerido(a): Jean Davis Soares Pinto, Cpf: 03565893150, Rg: 

1571709-7 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua La Paz, Nº 

258, Bairro: Jardim Tropical, Cidade: Cuiabá-MT

Valor a ser pago:

Nome e Cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1166130 Nr: 38442-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS, KRCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17.686/O/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Representante (requerente): Karen Regina Costa 

França, Cpf: 01114142107, Rg: 1678397-2 SSP MT Filiação: Edson Carlos 

França e Silvia Leite da Costa, data de nascimento: 15/05/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 115, Nª 28, 

Quadra 23, Setor 01, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1049867 Nr: 46375-31.2015.811.0041

 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: GDDO, ASDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Representante (requerente): Alba Suemes da Silva 

Calmon, Cpf: 03281589170, Rg: 2053283-0 SSP MT Filiação: Albino da 

Silva Duque e Deusalina da Conceição Delmon, data de nascimento: 

27/02/1990, brasileiro(a), natural de Poxoreu-MT, solteiro(a), 

desempregada, Endereço: Rodovia Emanuel Pinheiro N° 20, Bairro: Jardim 

Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720296 Nr: 15724-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSF, AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito 

intimando a requerente a fim de que se manifeste nos autos, apresentando 

a planilha de cálculo deduzindo o valor recebido de FGTS e requerendo o 

que entender de direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 173562 Nr: 22078-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA MARIA NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOSÉ FRANCISCO NUNES - OAB:3352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Inventariante: Telma Maria Nazario, Cpf: 27506320134, 

Rg: 282750 SSP MT Filiação: Benedito Nazario e Maria H. do Sacramento, 

data de nascimento: 23/04/1959, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), do lar, Endereço: Rua: das Oliveira 271 - N, Bairro: Industrial 
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Norte, Cidade: Nova Mutum-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 127997 Nr: 1305-41.1985.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE MORAES MARQUES, FILADELFA BEZERRA DA 

COSTA MARQUS, GRACINDA AUGUSTA MARQUES PACHECO, JACKSON 

MACHADO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO DA COSTA MARQUES, 

MARIA ANTONIETA MARQUES GAHYVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1.760/MT, ROSANY MARQUES PACHECO - OAB:7663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Requerente: Filadelfa Bezerra da Costa Marqus, Cpf: 

54437113187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Rui Barbosa, N° 232, 

Bairro: Jardim Imperador, Cidade: Varzea Grande-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 938899 Nr: 54067-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAS, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Representante (requerente): Juliane Bispo da Silva, 

Cpf: 02088678131, Rg: 1745811-0 SSP MT Filiação: Aluizio Gomes da Silva 

e Nerilza Leite Bispo, data de nascimento: 27/07/1987, brasileiro(a), natural 

de Guaianases-SP, convivente, do lar, Endereço: Rua Simao da Silva, Nº 

20, Quadra 15, Bairro: Nova Esperança I, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 53037 Nr: 18168-76.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC(, EDMUP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:1452-E/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimiar a inventariante a dar integral cumprimento a sentença, bem como 

proceder ao recolhimento das custas, dentro do prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1108696 Nr: 14213-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SATORU SHIMISU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TOSHIACHI SHIMISU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Inventariante: Adilson Satoru Shimisu, Cpf: 

37645200197, Rg: 526.545 SSP MT Filiação: Toshiachi Shimisú e Izaura T. 

Imada Shimisú, data de nascimento: 15/05/1970, brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua Manoel Odorico Maciel, Nº 08, Quadra 15, Bairro: 

Coophamil, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 761225 Nr: 13671-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDL, ACDDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJMLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOS SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590-B, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS OTÁVIO STEIGLEDER 

OHLWEILER - OAB:56.205/RS, ZENO LOPES GOVONI - OAB:84.179/RS

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Representante (requerente): Ana Caroline Dias de 

Souza Santos, Cpf: 00976457105, Rg: 1664252-0 SSP MT Filiação: Giovani 

Alves dos Santos Cleonice Dias de Souza, data de nascimento: 

24/03/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

08, Nº 30, Bairro: Resid Itapajé, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 739788 Nr: 36465-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEBDO, JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723/MT

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 723937 Nr: 19552-59.2011.811.0041

 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: SERAFIM MARTINS, MARA LÚCIA MARTINS MAGRI, 

CLEBER DE QUEIROZ MARTINS, ANA MARIA MARTINS BELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOANA CAROLINA DE QUEIROZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15
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Nome do(a) Citando(a):Requerente: Cleber de Queiroz Martins, Cpf: 

06427136852, Rg: 17966363 SSP SP Filiação: Serafim Martins e Joana 

Carolina de Q. Martins, data de nascimento: 26/01/1962, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), Endereço: R. Gal. João Severiano da 

Fonseca, N. 324, Ap. 07, Porto Belo, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Visto.

Indefiro o requerimento formulado na petição de fl. 93, visto que o meeiro 

Serafim Martins abandonou o processo.

Considerando que foram infrutíferas as pesquisas realizadas nos 

sistemas a disposição deste juízo, para obtenção do atual endereço do 

herdeiro Cleber de Queiroz Martins, determino sua citação por edital para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre as primeiras 

declarações.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013487-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON VIEIRA MASCARENHAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEALCIR ALVES DA SILVA ZORZETTI (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1013487-84.2018.8.11.0041. Ação: 

Reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c danos materiais e 

danos morais com pedido de tutela antecipada. Vistos, etc... Intime-se o 

Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir o pedido com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Cientifique-se, ainda, que, caso não seja cumprida a diligência, poderá ser 

indeferida a petição inicial (artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004676-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1004676-72.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Atento ao noticiado, acolho o 

pedido e determino que intime-se a Executada, através de seu d. patrono, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição de Id n. 

13725327, e, ainda, providenciar os documentos solicitados pela parte 

Exequente. Em seguida, manifeste-se o Exequente em 15 (quinze) dias e, 

após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020602-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020602-93.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, atento ao noticiado 

e postulado pelo exequente no Id 12449787 - Pág. 7, “e”, oficie-se ao INSS 

solicitando informações quanto a valores mensais percebidos pelo 

executado, e, em caso positivo, para que providência o desconto mensal 

do valor referente aos alimentos vincendos, diretamente em folha de 

pagamento, se informados/confirmados os dados bancários para 

depósito. Oficie-se, fixando o prazo de cinco dias para resposta a este 

Juízo, sob as penas da lei. Outrossim, cumpre observar, desde já, não 

havendo, s.m.j., demonstração de existência título judicial formalizado em 

desfavor dos avós paternos, não há como acolher o pedido de inclusão 

deles nestes autos de Cumprimento de Sentença, conforme pretendido no 

Id 12449787 - Pág. 7, “f”, uma vez que inclusive assim já se decidiu, a título 

de exemplo: “Considerando a ausência de comprovação da dívida 

alimentar da avó materna, inviável a sua inclusão no polo passivo da ação 

de execução de alimentos. A existência de título executivo judicial ou 

extrajudicial é imprescindível para aparelhar processo de execução e a 

sua inexistência torna imperativa a busca da ação própria para que seja 

delineada a obrigação alimentar. Recurso desprovido.” (Agravo Nº 

70043989813, TJRS, Julgado em 27/07/2011) No mais, observa-se, ainda, 

no Id 12449787, Pág. 7, o exequente pretende, além da prisão, “penhoras 

e buscas de bens”, bem como “que seja realizado a penhora de 50% da 

dívida dos meses atrasados”, ocorre que de acordo com a atual 

jurisprudência, inviável estas pretensões cumulativas. Vejamos: “1. Em 

execução de alimentos é inviável cumular o rito da prisão com pretensão 

de penhora. Precedentes...” (Habeas Corpus Nº 70077541993, TJRS, 

Julgado em 30/04/2018) Assim sendo, não obstante a última manifestação 

ministerial, primeiramente, intime-se a parte exequente para que esclareça 

melhor a sua pretensão, mormente quanto ao procedimento/rito, 

(coercitivo/prisão ou expropriatório/penhora), a fim de viabilizar o regular 

prosseguimento do presente cumprimento de sentença, requerendo o que 

mais de direito no prazo de dez dias. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise. Às providência, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009790-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LILIAN RABANILISBOA DA COSTA (REQUERENTE)

WILLIAM GOMES LISBOA DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

LIVIA RABANI LISBOA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM GOMES LISBOA DA COSTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009790-89.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante a apresentação do plano de 

partilha, com pedido de homologação, Id 11972075, primeiramente, 

intime-se o inventariante para que manifeste no prazo de quinze dias 

quanto a apresentação/juntada do comprovante de inexistência de registro 

de testamento em nome do de cujus, que salvo melhor juízo, não vislumbro 
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nos autos, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ, sob pena de 

extinção e arquivamento, podendo requerer o que mais de direito. Após, 

voltem conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação do 

plano de partilha. Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 716840 Nr: 10422-45.2011.811.0041

 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: ACPDFC, FPDFN, PFPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:MT 15140-O, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:8303/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15.370/MT, 

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - OAB:8.858/MT, LUIZ ALBERTO 

DERZE VILLABA CARNEIRO - OAB:15.074, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se, conforme já consignado às fls. 195, 

que este processo é proveniente da antiga Terceira Vara de Família e 

Sucessões, nos termos da Res 22/2014-TP, fls. 125, e, fora suspenso 

pelo e. TJMT, fls. 126, em razão da existência de outras 

questões/processos prejudiciais, pendentes de resolução.

 Dito isso, observa-se, ainda, às fls. 201/203, a inventariante, juntando o 

documento de fls. 205/219, informa que permanecem os motivos que 

deram origem à suspensão do processo.

 Assim sendo, ressalvada manifestação de parte interessada, em outro 

sentido, aguarde-se pelo prazo de um ano, em local adequado, eventual 

notícia quanto à possibilidade de prosseguimento do processo. Se 

decorrido o prazo, sem nenhuma manifestação, intime-se a inventariante, 

inclusive pessoalmente, se necessário, para que esclareça a situação 

relacionada à resolução do efeito suspensivo, no prazo de cinco dias, e, 

voltem conclusos. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017997-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAUFICK MIGUEL CHEDICK (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017997-43.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que se trata de 

inventário, inclusive com pedido de distribuição por dependência aos autos 

de testamento, Processo n. 1013543-20.2018.8.11.004, que tramita pelo r. 

Juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões desta Comarca. Assim 

sendo, é o caso de declinar a competência em favor daquele r. Juízo, 

mesmo porque o e. TJMT já firmou entendimento no seguinte sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REGISTRO DE TESTAMENTO – 

PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – 

CONFLITOIMPROCEDENTE...Evidenciada a prejudicialidade entre as 

demandas, pois eventuais disposições testamentárias podem influenciar 

na ação de inventário, razão pela qual se demonstra absolutamente 

recomendável que as causas tramitem perante o mesmo Juízo, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual.” (TJMT - 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 174345/2015, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO julgado em 

07.04.2016). Assim sendo, proceda-se a imediata remessa dos autos ao r. 

Juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões desta Comarca, mediante 

as cautelas de estilo, baixas e anotações pertinentes. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017911-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARTA YAMANAKA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017911-72.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revoção. 

Outrossim, diante do que consta dos autos até o momento, e, em 

observância dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, a priori, é possível o 

processamento do inventário pelo rito de arrolamento comum, ressalvada 

a eventual necessidade inventário ordinário ou arrolamento sumário. 

Assim sendo, nomeio inventariante o Requerente JOÃO JUSTINO PAES 

BARROS, e, embora dispensável (art. 664 do CPC), poderá ser lavrado 

termo de compromisso, mediante comparecimento, em cinco dias, na 

Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Necessário, todavia, que o inventariante comprove, ainda, a 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, nos termos 

do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e 

conclusão do processo, incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, bem como 

apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha com a indicação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro, em 

observância ainda do art. 1829 do Código Civil. Após, se for o caso, 

cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não estiver(em) representado(s) pelo 

mesmo advogado da inventariante, pelo correio, e, por edital, se 

necessário, eventuais interessados, nos termos do inciso III do art. 259 do 

CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Em seguida, havendo testamento ou interesse de incapaz, art. 178, II e 698 

do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem imediatamente 

conclusos para análise quanto à homologação/julgamento ou ulteriores 

deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017592-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

IRACEMA LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

NEILY DE MELLO (REQUERENTE)

MARCOS TADEU DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

GASTAO DE MELO (REQUERENTE)

NATANAEL LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

MARIO LUIS DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

EDNO LEANDRO DE MELLO (REQUERENTE)

IVONE LOPES DA COSTA GRANDIZOLI (REQUERENTE)

FRANCISCO DE MELLO (REQUERENTE)

CRISTINA DE MELLO ALEIXES QUIRINO (REQUERENTE)

ANTONIO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

JOSE DE MELLO (REQUERENTE)

LOURDES PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

MARCIO CRUZ DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017592-07.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao que consta dos autos, até o momento, 

verifica-se, sem prejuízo de eventual necessidade de complementação, 

que houve o pagamento das custas/taxas, Id 13805198, bem como que é 

possível o processamento do inventário pelo rito de arrolamento sumário, 

art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo, nomeio inventariante o 

Requerente NEILY DE MELLO, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), se 

necessário, poderá ser lavrado termo de compromisso, mediante simples 

requerimento, em cinco dias, na Secretaria judicial. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” E mais, conforme bem explica o 

douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao 

arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil de 2015, a 

prova de quitação dos tributos não é condição para a homologação. De 

acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime 

a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” (...) “No caso 

previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em 

função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 

664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema 

é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com 

remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 

3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, antes de qualquer outra 

decisão, que o inventariante comprove ainda a inexistência de registro de 

testamento em nome da de cujus, em observância do Provimento n. 

56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento/conclusão do processo, 

incumbe, ainda, ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, 

complementar a inicial conforme Provimento 56/2016-CNJ, em relação a 

testamento, apresentando, ratificando ou retificando plano de partilha, com 

a indicação dos bens/patrimônio, valores e cota parte de cada herdeiro, 

em observância inclusive do artigo 1829 do Código Civil, e, requerendo o 

que mais de direito, se for o caso. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto julgamento/homologação. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016656-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIRA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SIVIRINO FERREIRA FREIRE (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016656-79.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial, 

formulado por Sivirino Ferreira Freire, representado por sua Curadora 

Gessira Martins Pereira, nos termos apostos na petição inicial de Id n. 

13670205, para venda dos seguintes semoventes: a) – 88 (oitenta e oito) 

bois gordos. Dentre estes 4 (quatro) bois com a marca G105, G108, G110 

e 01 (um) com a marca Gcria, b) - 105 (cento e cinco) garrotes (24 à 36 

meses). Dentre estes 07 (sete) com as marcas G137, G139, G140, G141, 

G142, G143, G144, G145 e G146 e c) - 150 (cento e cinquenta) garrotes 

(12 à 24 meses). Dentre estes 12 (doze) com as marcas G136, Gcria, 

Gcria, G135, G127, G133, G134, G138, G129, G132, Gcria, G131. 

Esclarece que os semoventes que serão abatidos devem constar a marca 

“SF”, sendo a exceção àqueles semoventes com a marca GCRIA. Informa 

que não há pastagem suficiente para todo o gado se alimentar e está 

próximo ao período de vacinação. Assim, para evitar prejuízos, precisa 

urgente da autorização judicial para venda dos semoventes. Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. O 

Ministério Público pontuou que em razão do Requerente ser incapaz, é 

necessário o resguardo de seus interesses. Diante disso, requereu a 

avaliação do gado, Id n. 13882812. O Requerente, por sua Curadora, 

através da petição de Id n. 13885845, manifestou pelo indeferimento da 

cota ministerial, pois se trata de medida urgente, em razão de que a 

demora na avaliação acarretará no perecimento dos semoventes e trará 

prejuízos financeiros ao patrimônio do Requerente. Assim, requereu seja 

autorizada a alienação dos semoventes nos moldes expostos na exordial 

com a devida prestação de contas para, ulteriormente, ser analisado se o 

valor da venda correspondeu ou não a média do mercado comercial. É a 

síntese. Decido. Observa-se dos autos que o Requerente, através de sua 

curadora, requer autorização judicial para a venda de semoventes, com a 

finalidade de se evitar prejuízos financeiros ao patrimônio, sob o 

argumento de que não há pastagem suficiente para todo o gado se 

alimentar e está próximo ao período de vacinação. Salienta que a demora 

no cumprimento da carta precatória para avaliação do gado ocasionará no 

perecimento dos semoventes. Dito isso, e, atento aos documentos 

juntados verifico não só existe a plausibilidade do pedido inicial, como 

também a urgência. Assim sendo, vejamos, por oportuno, o que se extrai 

da jurisprudência: “... Os semoventes (gados) depreciam-se com o 

prolongamento da demanda, pois envelhecem e perdem a qualidade, não 

se obtendo, então, boa cotação no mercado. Ademais, são suscetíveis de 

enfermidades e até de perecimento, de modo que a alienação antecipada 

se mostrou necessária...” (TJES – RAI 00175017620128080024, j. em 

29.10.2012) Ademais, no caso, a título de reforço argumentativo, 

conforme relatado os herdeiros/filhos na Ação de Interdição que tramita 

neste Juízo, houve a nomeação de curadora na pessoa da companheira 

do curatelado provisoriamente, que o representa nestes autos, e, com a 

anuência dos filhos/herdeiros do Sr. Sivirino Ferreira Freire. Consigno, 

ainda, por pertinente, a venda autorizada nesta oportunidade, deverá se 

restringir aos semoventes (bois gordos e garrotes) indicados na inicial no 

Id 13670205 - Pág. 2, bem como, ser realizada a alienação, em 

observância do valor de mercado praticado na região de Araputanga-MT, 

tendo como parâmetro para posterior aferição de regularidade da venda, 

i n c l u s i v e  o  s e g u i n t e  s i t e  d e  c o t a ç ã o : 

“https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/boi/boi-a-vista-imea” . 

Pelo exposto, e, sem prejuízo de eventual necessidade de ressarcimento 

pela curadora, defiro o pedido de expedição de alvará, nos termos acima 

decidido. Expeça-se imediatamente o necessário. Prestação de contas no 

prazo de 60 (sessenta) dias. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o 

trânsito em julgado, certifique-se. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000310-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. G. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. D. V. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

17/08/2018 ÀS 15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 4 de julho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006777-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IZA ELENA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006777-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IZA ELENA DUARTE 

REQUERIDO: JOSE GABRIEL DA CUNHA Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 

de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000689-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUINO JOSE DE MACEDO ORIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ORIONE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000689-28.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EDUINO JOSE DE MACEDO 

ORIONE INVENTARIADO: CARLOS ORIONE Vistos, etc. Tendo em vista 

que a parte autora atribui valor correto à causa, Id 13364344, determino o 

recolhimento das custas remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob as penas da lei. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

03 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1128155 Nr: 22241-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO-UNIJURIS-PRATICA FORENSE E EST. SUPERVISIONADO - 

OAB:4.636-OABMT

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Pelo exposto e o que mais dos 

autos consta, ACOLHO a pretensão inicial (art. 487, I, do NCPC) 

extinguindo a presente com resolução do mérito, e, em consequência, com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77,....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1056415 Nr: 49323-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI, LUANA MENDES DE 

PAULA PAGIORO, DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16.114, ALESSANDRO JACARANDÁ JOVÊ - OAB:4.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a advogado ALESSANDRO JACARANDÁ JOVÊ, realizou 

carga dos autos e não devolveu no prazo legal. Assim, intimado via DJE 

em 13/6/2018, também não devolveu os autos ao cartório. Faço essa 

certidão conclusa para determinações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909519 Nr: 36580-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDOV, SLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 909519

O Exequente informa que o valor do débito perfaz o montante de R$ 

55.513,53 (cinquenta e cinco mil quinhentos e treze reais e cinquenta e 

três centavos) e pugna pelo bloqueio dos valores encontrados a título de 

F.G.T.S., bem como o envio do título judicial ao Cartório de Protesto. (fls. 

280/283)

Verifico que a Caixa Econômica Federal informou a existência de R$ 

2.739,33 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) 

a título de F.G.T.S., em nome do devedor. (fls. 248/272)

Desse modo, diante da inadimplência, defiro os pedido de fls. 283 e 

determino:

i) Seja penhorado o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores 

existentes a título de F.G.T.S., em nome do Executado, mediante a 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal;

ii) O protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil, após as devidas atualizações.

Após, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112379 Nr: 15673-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BA, DA, VLDOA, KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT, THAISA F FIGUEIREDO LENZI - OAB:OAB/MT 12.859

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) HEITOR CORREA DA 

ROCHA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 30052 Nr: 10709-28.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO RODRIGO ATTILIO 
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BARBOSA GARCIA - OAB:6462, EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT, FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - 

OAB:7648/MT, RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT, VALTENIR QUEIROZ 

DOS SANTOS - OAB:8045/MT, WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a)JOAO FERNANDES DE 

SOUZA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 716508 Nr: 10258-80.2011.811.0041

 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: JORGE BENTO CLEMENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAURINDA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) KESIA MARTINS 

FORTES DOS REIS para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1132290 Nr: 24008-76.2016.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA, 

SIMONE APARECIDA ALVES, ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO, 

ELEN REGINA ALVES DE ARRUDA, RODOVAL AUGUSTO DE SOUZA, 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA, LUANA CAROLINE PERES DE SOUZA, 

RAQUEL URSOLINA DE SOUZA, MARIA CRISTINA PERES DOS SANTOS 

DE SOUZA, RAFAELA CANDELÁRIA PERES DE SOUZA, CAMILA 

CRISTINA PERES DE SOUZA, LJSDS, MIGUEL INÁCIO DA SILVA, MVSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) MILTON CORREA DE 

MORAES para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 373310 Nr: 9756-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBPS, GBPS, GBPS, NGBP, FHMS, GT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, KARLA 

PALOMA BUSATO - OAB:11775/MT, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) MIRO AGOSTINHO 

DAS NEVES para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 842152 Nr: 46280-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATYA REGINA CURVO GALITZKI, MÚCIA ADILES 

BORGES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERIANO GODOFREDO DE 

ALBUQUERQUE, ESPÓLIO DE BENEDITA BORGES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810/MT, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA NETO - OAB:24362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) OSVALDO ROLDÃO 

DA SILVA NETO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1208011 Nr: 7771-30.2017.811.0041

 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: EDSGDA, EDBBDA, FAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS - OAB:12264, 

OSVALDO ROLDÃO DA SILVA NETO - OAB:24362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) OSVALDO ROLDÃO 

DA SILVA NETO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1092448 Nr: 7282-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCINDA DA SILVA, CLEICE MARIA DA SILVA, 

DEISE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NORBERTO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) RODRIGO PEREIRA 

DOS SANTOS para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 832784 Nr: 38350-97.2013.811.0041

 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: IO, JNO, PCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - 
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OAB:5211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) ROOSELENY 

ANDRADE CUEBAS para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1053212 Nr: 48024-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI BENEVENUTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVDM, BVDM, SILVIA VALERIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLI BENEVENUTO DE SOUZA, Cpf: 

55145566115, Rg: 093.2172-1, Filiação: Elvira dos Santos de Souza e 

Lindoalto Benevenuto de Souza, data de nascimento: 16/03/1968, 

brasileiro(a), natural de Roncador-PR, convivente, costureira. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

requerer o que 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, KAROLAINE CRISTINA 

ALMANDES DE FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 05 de julho de 2017

Caúcia Souza Antunes Fritz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1037824 Nr: 40495-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DE SOUZA, ELIZANDRO AURELIO 

ALVES SANCHES, MARCO AURELIO ALVES SANCHES, ELITAN DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURELIO ALCALA SANCHES, 

ESPÓLIO DE MARINA ALVES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:18.220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1037824

Intime – se o inventariante para se manifestar quanto a impugnação às 

primeiras declarações de fls. 59/69, no prazo legal.

Visando solucionar o litígio da forma mais célere, e observando o artigo 

334 do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 03/09/2018 às 17h00m.

Cientifique-se o Ministério Público

Intimem-se pessoalmente as partes, bem como seus representantes 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1167340 Nr: 38955-38.2016.811.0041

 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: EFDNC, EPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300-MT

 Desta forma, ACOLHO O PEDIDO INICIAL de GUARDA do menor ENDRIUS 

FELLIPE DO NASCIMENTO CLARO em favor de EDNÉIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO por Sentença, ante o que consta dos presentes autos, 

principalmente, pelo relatório de Estudo psicossocial em anexo aos autos, 

por prazo indeterminada, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo. E 

ainda atento ao binômio necessidade/possibilidade, considerando que a 

necessidade decorre da idade do autor e a revelia do requerido, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL referente aos alimentos, por sentença 

(art. 487, I do CPC), para fixar os alimentos no importe de 50% do salário 

mínimo, hoje equivalente à R$ 477, 00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), devidos pelo genitor, Sr. FÁBIO DE CARVALHO CLARO, à seu filho 

ENDRIUS FELLIPE DO NASCIMENTO CLARO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.Confirmo a liminar de alimentos de fls. deferida às 

fls. 24/24-verso.Intime – se a requerente para fornecer conta para 

deposito da pensão.Intime – se o requerido para depositar o valor na conta 

da guardiã do menor, até o dia 10 (dez) de cada mês.Confirmo a liminar 

deferida à fl.29/29-verso Considerando que a autora é beneficiente da 

assistência judiciária gratuita, defiro o benefício ao requerido. Sem custas. 

Lavre – se termo de guarda definitiva, intimando – se, conforme o artigo 32 

da lei nº 8069/1990.Com relação a execução provisório de fls. 62/63, 

determino o desentranhamento da referida petição, formando novos autos 

e posterior apensamento a esses autos, observando se tratar de 

cumprimento de liminar de alimentos. Conforme descreve artigo 531 do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios.§ 1o A execução dos 

alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença 

ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados.§ 2o O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.Após volte os 

autos conclusos para decisão.Cientifique – se o Ministério Público.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1018213-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES DA GUIA (REQUERENTE)

MARILUCY PEREIRA DA CONCEICAO GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME COSTA COUTINHO OAB - MT21301/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero  do 

Processo:1018213-04.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada por MARILUCY PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO GUIA e ADRIANO FERNANDES DA GUIA. As partes informam 

que querem se divorciar. Esclarecem que não advieram filhos do enlace 

matrimonial; que amealharam bens passíveis de partilha; que o cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: MARILUCY PEREIRA 

DA CONCEIÇÃO. Ao final, requerem a homologação do acordo. Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada por MARILUCY PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO GUIA e ADRIANO FERNANDES DA GUIA. A ação pode e deve 

ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o 

qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 
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objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo realizado (art. 487, III, “b” do NCPC) no Id 13844837; e, ACOLHO a 

pretensão inicial (art. 487, I, do CPC) extinguindo a presente com 

resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento no art. 2º, 

inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal 

e declaro extinto o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja: MARILUCY PEREIRA DA CONCEIÇÃO. Expeça-se, imediatamente, o 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento 

sob ID n.º 13844846. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. (art. 98 do C.P.C.). Deixo de condenar em 

verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em julgado, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá - MT, 03 de junho de 2.018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033036-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA ALMEIDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ELIETHE ALMEIDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033036-17.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SEVERINA ALMEIDA 

SIQUEIRA, ELIETHE ALMEIDA SIQUEIRA REQUERIDO: FRANCISCO LOPES 

SIQUEIRA Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL 

interposto por SEVERINA ALMEIDA SIQUEIRA e ELIETHE ALMEIDA 

SIQUEIRA, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

importância correspondente ao PIS e FGTS, junto à Caixa Econômica 

Federal, em nome do genitor FRANCISCO LOPES SIQUEIRA, falecido em 19 

de novembro de 1998. O pedido veio acompanhado de documentos. 

Oficiou – se a Caixa Econômica Federal, solicitando-se informações com 

relação a valores depositados em nome do falecido, sendo informados, Id. 

12840899. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial 

comprova que as senhoras SEVERINA ALMEIDA SIQUEIRA e ELEITHE 

ALMEIDA SIQUEIRA são filhas do senhor FRANCISCO LOPES SIQUEIRA, 

conforme certidão de óbito Id. 10439369. Consta nos autos que a esposa 

do de cujus Sr. Francisco, Srª Djanira de Alemida Siqueira, também já 

faleceu, conforme certidão de óbito de ID 10439369. O filho do casal, Sr. 

João Almeida Siqueira, também faleceu e não deixou esposa e nem filhos, 

conforme certidão de óbito de Id. 10439373. Assim sendo, acolho a 

pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor das senhoras 

SEVERINA ALMEIDA SIQUEIRA e ELIETHE ALMEIDA SIQUEIRA, a fim de 

que efetuem o saque dos valores informados pela Caixa Econômica 

Federal, ID 12840899 (referente ao PIS e FGTS), em nome do falecido 

FRANCISCO LOPES SIQUEIRA, devendo cada herdeira sacar 50% do valor 

depositado. Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 04 de 

julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008898-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. P. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008898-49.2018.8.11.0041 Certifico que, tendo 

em vista o comparecimento espontâneo do réu no ID 13699505 e 

seguintes, que nos termos do art. 239, §1.º, CPC, supre a citação, por 

meio desta faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13797550, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

24/07/2018, às 16:30h, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, cientificando-a de 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pela parte requerida, quando ambas 

as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo 

contestada a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031505-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031505-90.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID , bem como para 

comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia */*/**, às **:**h, neste Fórum da Capital, portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público e testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando 

sua ausência em extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 4 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007725-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

13982529, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030663-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALVES CORREA (REQUERENTE)

ADEMILSON MIRANDA (REQUERENTE)

OZIAS BARRETO LEITE (REQUERENTE)

LEILA MIRANDA (REQUERENTE)
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JOSE DO CARMO DE MORAES ARRUDA (REQUERENTE)

LAUDICEIA JUCELINA MIRANDA (REQUERENTE)

LEUDIMAR MARIA MIRANDA ARRUDA (REQUERENTE)

SANDRO LUCIO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS OAB - MT23517/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL MIRANDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1030663-13.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, analisando os 

autos, verifico que os autores pretendem a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de 

arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. 

Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em consideração, para 

a análise do requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do 

espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio. 

No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 198.740,73 à causa, relativo 

aos dois bens deixados pelo espólio, o qual, a princípio, será partilhado 

entre cinco herdeiros, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. Pois 

bem, analisando os autos, verifico que diante das declarações que 

instruem a exordial (ID 10099373), das quais depreende-se que, a 

princípio, por ocasião do óbito, a inventariada não estaria residindo com o 

seu cônjuge, não vislumbro óbice para a nomeação do Sr. Sandro Lúcio 

Miranda como inventariante, tal como pleiteado, notadamente diante da 

necessidade de administrar os bens do espólio, praticando todos os atos 

necessários a sua conservação, inclusive. Todavia, por medida de 

cautela, bem assim para resguardar os interesses do ausente, determino 

a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação, no prazo de 

5 dias. Não havendo irresignação, nomeio SANDRO LÚCIO MIRANDA como 

inventariante, nos termos do artigo 617, II, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo ser lavrado, excepcionalmente, o respectivo termo de 

compromisso. Após, conclusos para análise da pretensão de suspensão 

do processo. Às providências. Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017934-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUINO MARTINS DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Inventário nº 1017934-18.2018 VISTOS, ETC. 

Custas recolhidas pelo interessado, conforme documento encartado no Id. 

13819567. Prosseguindo, considerando que o interessado é o único 

herdeiro, deve a presente ação processar-se na forma do arrolamento 

sumário, previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil. Assim, 

nomeio inventariante o herdeiro FÁBIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA 

(filho), o qual, independente de compromisso, desempenhará sua função, 

devendo no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras 

declarações, o interesse em adjudicar. Na mesma ocasião supra o 

inventariante deverá, conforme determina o Provimento nº 56/2016 – 

CNJ[1], trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços Compartilhados. Assinalo, por oportuno, que sobrevindo a 

descrição dos bens objeto de arrolamento, o inventariante deverá retificar 

o valor atribuído inicialmente à causa, como também, sendo o caso, 

recolher custas complementares. Cumpridas tais determinações, 

certifique-se e renove-me à conclusão. Por fim, indefiro a pretensão de 

segredo de justiça, eis que não atende ao disposto no artigo 189, inciso II, 

do NCPC. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 04 de julho 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n56-14-07-201

6-corregedoria.pdf

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003243-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI FERNANDES ALENCASTRO BETTINI DE ALBUQUERQUE LINS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINDA CELINA FERNANDES DE ALENCASTRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOCINEI FERNANDES ALENCASTRO ARRUDA (HERDEIRO)

JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO (HERDEIRO)

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (HERDEIRO)

FRANCISCO GALDINO DE ALENCASTRO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Inventário nº 1003243-96.2018 VISTOS, ETC. 

Perscrutando os autos, verifico que a parte autora, acostou ao feito o 

comprovante de pagamento das correlatas guias, ID 11883505, referente 

ao atual valor atribuído à causa, qual seja R$ 1.000,00 (mil reais), todavia, 

este valor poderá ser oportunamente revisto por este juízo, na medida em 

que for alterado o valor da causa, após a apresentação das primeiras 

declarações. Outrossim, tendo em vista a concordância do viúvo e dos 

demais herdeiros, nomeio como inventariante, a filha da de cujos JOCELI 

FERNANDES ALENCASTRO BETTINI DE ALBUQUERQUE LINS, devendo ela 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo 

único, do NCPC) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, 

em conformidade com o disposto no art. 620 do NCPC. Prestadas as 

primeiras declarações, renove-me à conclusão para decisão sobre a 

forma como deverá se processar a presente ação, já que não há 

descrição dos bens e qualificação dos herdeiros nos autos e eventual 

retificação do valor da causa. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012253-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAUFICK MIGUEL CHEDICK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1012253-67.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de REGISTRO E 

CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO proposta por PAULO 

HUMBERTO BUDOIA em face de TAUFICK MIGUEL CHEDICK, ambos 

qualificados nos autos. Compulsando o feito, verifico que o autor requereu 

a desistência da ação (Id. 13271107), antes do declínio de competência 

efetuado no Id. 13572934. Em decorrência, e considerando que fora 

distribuída ação idêntica neste juízo, a configurar, inclusive, a 

litispendência, mas tendo em vista que fora vindicada, anteriormente, a 

desistência da demanda, HOMOLOGO a pretensão, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal. Custas pelo requerente, já 

recolhidas (Id. 13078952), não havendo que se falar em honorários 

sucumbenciais ante a não angularização processual. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se observadas as formalidades legais, ficando 
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autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e 

sua entrega a autora mediante cópia nos autos às suas expensas, 

devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007244-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO WUST (REQUERENTE)

ALEA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVY DIAS MARQUES OAB - MS5828 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1007244-27.2018 VISTOS, ETC. 

Ressai da exordial que os requerentes acostaram aos autos declaração 

de hipossuficiência, o que, nos termos do art. 4º, caput e §1º, da Lei 

1060/50, lhes conferem a condição de presumidamente desprovido de 

recursos e, consequentemente, o direito ao gozo dos benefícios da 

assistência judiciária. Desta feita, defiro os benefícios da Gratuidade da 

Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem aos beneficiários. Outrossim, tendo em vista que as ações que 

versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, 

união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, 

devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do 

NCPC, determino que o presente feito seja processado em segredo de 

justiça. Prosseguindo, trata-se de Ação de Divórcio Direto Consensual 

ajuizada por Aléa Oliveira Wust e Diego Roberto Wust, ambos qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo, requerendo a sua homologação com a consequente decretação 

do divórcio, a teor das disposições insertas no artigo 487, inciso III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe, litteris: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a 

hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 12355623, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Aléa Oliveira Wust e Diego Roberto Wust, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Aléa Almeida de Oliveira, bem assim a 

implementação das demais obrigações assumidas na avença. Transitada 

em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Notarial e 

Registral das pessoas naturais, ressaltando a dispensabilidade da 

inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do provimento nº 

43/2012, da CGJ, promovendo-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

deverão as partes dividir as despesas das custas judiciais despendidas 

no presente processo, de maneira pro rata. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 04 de julho 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: 1002548-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574/O (ADVOGADO)

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "No mais, os argumentos 

e documentos trazidos no petitório de ID. 7923960 - Pág. 4, não são 

suficientes para comprovar as despesas ali alegadas, deste modo, 

oportunizo que a parte autora no prazo de 48h, deposite a integralidade do 

valor indicado no ID. 7332415, subtraindo a monta já devolvida (ID. 

7981164)." Deverá ainda, informar quanto à realização da audiência 

designada para o dia 29/08/2017. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013990-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA CAVALHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O requerente 

maneja pedido de reconsideração ao comando judicial que denegou a 

ordem na ação mandamental. É certa a inexistência jurídica de “pedido de 

reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura 

oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. 

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, não menos certa é a 

adoção, nos meios forenses, de tal expediente, objetivando a modificação 

de decisão judicial. Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de 

matéria já decidida no presente feito, repiso as argumentações 

expendidas na decisão combatida, para mantê-la, tal como foi lançada. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018008-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE 

URBANA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada 

para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao 

imediato licenciamento do veículo FORD/ECOSPORT XLS1.6 FLEX 
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(Nacional), Fabricação/Modelo/2006/2007, Placa NGE1468, Renavam/ 

00903218410, Chassi: 9BFZE12P478816297, de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Pleitos que remetam a suspensão ou cancelamento de multas 

em aberto não são mérito apreciável em sede de mandamus. Notifique-se 

a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016531-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R FERNANDES COSTA MENEZES EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, nos termos do art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09 e com 

fundamento no elencado no art. 7º, §2º, da mesma Lei, indefiro a liminar 

pleiteada nesta ação mandamental. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016829-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. V. FURTADO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016829-06.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: A. P. V. FURTADO - ME 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos 

dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 

1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os processos que 

abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017504-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JSL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ALVES OAB - SP181294-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela, requerido na inicial. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Sem prejuízo da providência supra, colha-se parecer ministerial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de junho de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018007-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA INDUSTRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, nos termos do art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09 e com 

fundamento no elencado no art. 7º, §2º, da mesma Lei, indefiro a liminar 

pleiteada nesta ação mandamental. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018397-57.2018.8.11.0041

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:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Assim, entendendo que foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental para 

determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS sobre 

parcela de fatura correspondente à demanda contratada, tomando-se por 
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base de cálculo do imposto exclusivamente o valor pago em decorrência 

do consumo de energia elétrica efetivamente utilizada, sob pena de 

responder por crime de desobediência. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018928-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMETILA DE SOUSA CRISTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DO NASCIMENTO MELO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JORACY BATISTA RODRIGUES LOURENCO (REQUERIDO)

MIGUEL HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

JACKSON LUIZ CARDOSO (REQUERIDO)

VALDOMIRO LOURENCO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018928-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DOMETILA DE SOUSA 

CRISTINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, MARTA DO 

NASCIMENTO MELO, JACKSON LUIZ CARDOSO, JORACY BATISTA 

RODRIGUES LOURENCO, VALDOMIRO LOURENCO Vistos etc. CONCEDO 

os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. CITEM-SE os requeridos, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com as 

contestações, manifeste-se a parte autora, em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019146-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO GRANJEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1019146-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO CELSO 

GRANJEIRO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Dispõe o art. 334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora, em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

4 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018542-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INILSON DE SOUZA ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Cite-se o 

requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos, bem como, 

para que manifeste se há interesse na realização da Audiência de 

Conciliação (art. 334 do CPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016351-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Posto isso, CONCEDO 

PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de determinar que o requerido 

suspenda os efeitos do Credito Tributário oriundo do Notificação / Auto de 

Infração nº 38753001000017200710, até ulterior julgamento desta 

demanda. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, consignando às advertências legais. Atente-se a requerente para a 

regra do artigo 308, do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018174-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RILANE SILVA REVERDITO GEMINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario adjunto de políticas educacionais de mato grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos 

etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo o apógrafo desta como 

mandado. Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo. Às providencias, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC/MT. Cumpra-se, com urgência, em regime de plantão. 

" DECISÃO: "Pelo exposto, com alicerce nos arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 

e 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, CONCEDO a liminar 

pleiteada para o fim de DETERMINAR que a autoridade coatora conceda 

licença para qualificação profissional em proveito da impetrante, 

habilitando-a a participar do Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Sociologia em Rede Nacional, na Universidade Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, campus Marília, estado de São Paulo. Além disso, 

consubstanciado no art. 497, “caput”, do NCPC, FIXO multa diária no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) à autoridade apontada como 

coatora para o caso de descumprimento da presente, limitada ao patamar 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), advertindo-se a ela, no ato da 

notificação, que a inobservância dos termos desta decisão judicial será 

entendida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e § 1º, do 

NCPC), estando elas sujeitas às sanções (cíveis e criminais) cabíveis. 
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NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora do conteúdo da inicial, 

a fim de que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, 

I, da Lei nº 12.016/2009). Se as informações vierem instruídas com 

documentos, INTIME-SE novamente a impetrante para que se manifeste, 

em 5 (cinco) dias, ocasião em que não poderá, contudo, juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento. CIENTIFIQUE-SE o Estado de 

Mato Grosso (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Decorrido o prazo das 

informações, com ou sem elas, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso para, querendo, opinar também em 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). Após, PROMOVA-SE nova 

conclusão para prolação da sentença. EXPEÇA-SE o necessário COM 

URGÊNCIA. Pontes e Lacerda, 21 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito"

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018624-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018624-47.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: JOAO BATISTA FERREIRA 

BORGES IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos etc. Analisando 

detidamente o caderno processual, verifico a necessidade de a parte 

impetrante viabilizar a emenda da inicial, mediante a juntada do termo de 

nomeação de inventariante em favor de JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR. 

Assim, intime-se o impetrante para atender tal determinação, no prazo de 

até 15 (quinze) dias, sob pena em lei (art. 321, CPC). Materializada a 

emenda da inicial e/ ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, 

e após conclusos para ulteriores de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010630-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT0022168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando a imprescindibilidade de realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) descritas na exordial , 

NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser 

encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. DESIGNO para o dia 10.09.2018 às 12:40 horas a realização 

da perícia nas dependências do consultório do perito supra mencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . 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 ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93(...)." OBSERVAÇÃO: O 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: 1010822-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BESSA BOM FIM DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando a imprescindibilidade de realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) descritas na exordial , 

NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser 

encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. DESIGNO para o dia 10.09.2018 às 12:40 horas a realização 

da perícia nas dependências do consultório do perito supra mencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC .(...)" OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013900-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GOMES HENRIQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos 

etc. Inobstante os motivos que fundamentam a pretensão da Impetrante, 

“in casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017733-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEDROSO DE LIMA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, vindicado na inicial. No 

mais, determino a citação da parte demandada para, querendo, contestar 

a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019325-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PRACAS MILITARES E ASSESSORIA A SEGURANCA 

PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DE MATO GROSSO-ASPMAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019325-08.2018.8.11.0041. AUTOR: ASSOCIACAO DE PRACAS 

MILITARES E ASSESSORIA A SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-ASPMAT RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Visando a segura apreciação do pedido de AJG formulado na 

inicial, determino que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, trazer aos autos, comprovante da condição financeira noticiada na 

espécie. Após, conclusos com urgência. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006143 Nr: 25985-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - 

OAB:13956/MT, MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO - OAB:278108, 

PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - OAB:9792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729000 Nr: 24976-82.2011.811.0041

 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: G. TOMBINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES - OAB:OAB/MT 16445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1299297 Nr: 8261-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDA LOPES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1299297 – 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, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 706618 Nr: 646-21.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSOM SILVA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, CUIABÁ PREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, INDIANARA B. VESTENA - OAB:10977/MT

 Autos n.º 706618 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 74, 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, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 401763 Nr: 34316-21.2009.811.0041

 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: CLEIDE FULAN PICININ, CLEIDE MARIA SANTOS 

METELLO, CLEIDE MIRANDA DE CARVALHO, CLEMENCIA APARECIDA 

FERRAZ, CLIDE PALO JANEIRO, CLEONICE POLOTO, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, CLERICE GOMES DE 

JESUS, CLEUDIMAR RODRIGUES, CLEUSA CONCEIÇÃO CORREA, CLEUSA 

DE JESUS PEREIRA DO AMARAL

 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: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 401763 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 221 de 548



interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864009 Nr: 4827-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 864009 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 930944 Nr: 49786-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOÍDES ROSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALFRANIO BATISTA DA SILVA 

- OAB:14010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 930944 – Execução

Vistos etc.

Oficie-se ao órgão pagador da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar sobre a existência de pagamento relativo a 

diferenças salarias da URV – Unidade Real de Valor, realizado a credora.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar demonstrativo atualizado do crédito exequendo.

Após, dê-se vista a parte executada para manifestação, em igual prazo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838263 Nr: 42967-03.2013.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA VALE DO TREVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Autos n.º 838263 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Certifique-se acerca do decurso de prazo para a parte autora especificar 

as provas que pretende produzir na contenda, conforme determinado à fl. 

260.

Transcorrido o prazo referenciado, sem manifestação, 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).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 978219 Nr: 13157-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Autos nº 978219 – Cautelar

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da decisão de 

fls. 322/323, aduzindo, em síntese, haver omissão e obscuridade no citado 

comando judicial (fls. 325/330).

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 do decisum embargado 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, intime-se a parte autora para, querendo, apresente impugnação a 

contestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 897045 Nr: 27596-62.2014.811.0041

 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: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR ESTIGARIBIA - 

OAB:96217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 897045 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 160, 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, 03 de julho de 2018.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 906289 Nr: 34455-94.2014.811.0041

 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: REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE - SUAC, GERENTE DA CONTA CORRENTE DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA/SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 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, para o fim de tornar inexigíveis os créditos tributários 

advindos do regime de apuração de ICMS Estimativa por Operação 

Simplificada, relativos as operações mercantis realizadas pela 

impetrante.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, 03 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 423683 Nr: 7986-50.2010.811.0041

 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: ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 423683 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 494, 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, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813866 Nr: 20336-65.2013.811.0041

 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: ROBSON BARROS MARTINS

 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

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno o requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 985172 Nr: 16417-97.2015.811.0041

 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: ISRAELLAINE MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Autos n.º 985172 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pelas partes e, para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/08/2018, às 

15:00 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, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 382086 Nr: 17666-93.2009.811.0041

 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: SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

SISTEMA AGRICOLA E PECUARIO DO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 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 a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ).Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850085 Nr: 53166-84.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: LAURICE VERGULINO DA SILVA MORAES

 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: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 850085 – 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, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1002797 Nr: 24607-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Autos n.º 1002797 – Embargos à execução

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a informação de fls. 15/16.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 829332 Nr: 35147-30.2013.811.0041

 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: SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNIELLEN CHIARELLI - 

OAB:12.325/MT, GUSTAVO OLIVEIRA MATOSO - OAB:115.977 - MG, 

LAURA CASELLI FIGUEIREDO - OAB:16.814-B/MT, THIAGO URIAS 

RODRIGUES COTA - OAB:115428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 829332 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da decisão de 

fls. 151/152v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando 

judicial (fls. 154/156).

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 do decisum embargado 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.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832125 Nr: 37736-92.2013.811.0041

 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: INTELIG COMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO JOHANNES TROUW - 

OAB:121095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 832125 – 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, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910400 Nr: 37123-38.2014.811.0041

 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: HELIO PORFIRIO DE SOUZA, RAMIRA MARIA DA SILVA, 

PAULO ROSA DOS SANTOS, NEIDE REGO NOWITSCHENKO, HELENA 

MARIA MARQUES, SIDNEY CAMPOS, IRENE PINTO DAVINA, ERNESTO 

JOSE DE MORAES BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos, por não visualizar na 

decisão impugnada qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

 Havendo apelação, proceda com o disposto no Art. 1010, § 3° do CPC.

Em consequência, mantenho na íntegra a sentença de fls. 102/108-v.

Transitado em julgado, Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 803010 Nr: 9474-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA KEILA DE ASSUNÇÃO, LÁZARO PAULA DE 

ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218/MT

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar o 

requerido ao ressarcimento do montante de R$ 28.760,00 (vinte e oito mil, 

setecentos e sessenta reais), devidamente comprovado, acrescido de 

juros e correção monetária a partir do desembolso, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Deixo de condenar o réu ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Devido à ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, 
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parágrafo único do CPC), condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. Após, não havendo recurso 

voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º do Código de Processo Civil. P. I. 

C. Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 987055 Nr: 17176-61.2015.811.0041

 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: CEAB, ANA PAULA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 987055 – Procedimento Ordinário Vistos etc.[...] Iluminado por 

tais orientações e visando viabilizar a segura apreciação da controvérsia 

encetada na liça, converto o julgamento em diligência e, com espeque no 

artigo 370, do CPC, intime-se a parte ré, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos o eventual pagamento administrativo do valor atrasado, 

bem como, a data da efetiva implantação do RMI revisto 

administrativamente, conforme indicados no demonstrativo de fl. 

33.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 364173 Nr: 1791-83.2009.811.0041

 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: MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO - OAB:11757, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Impulsiono os autos à parte autora para se manifestar sobre o laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 398616 Nr: 31816-79.2009.811.0041

 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: LAURO DALMASO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar nulo o 

auto de infração nº 6752, emitido pela Secretaria Municipal de Finança, 

devendo o requerido efetuar a baixa de qualquer registro acerca do auto 

de infração referenciado, dos bancos de dados da autora.Sem 

custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação/proveito econômico na forma do artigo do I 

do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.Sentença não sujeita ao 

reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.P. I. C. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 922541 Nr: 44936-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINJUSMAT - SINDICATO DOS SERVIDORES 

DO PODER JUDICIÁRIO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (autos cód. 864978), em todos os seus efeitos.

Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

(dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 

do novo CPC.

Junte-se cópia desta nos autos da Execução.

Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, uma vez que não houve proveito econômico 

obtido com a presente demanda, conforme preceitua o art. 496, §3º, do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 459481 Nr: 29037-20.2010.811.0041

 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: MANOEL LIBERATO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT, QUERINA DE ASSIS DA SILVA - OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.

Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o depósito 

dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante, desde já, 

autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na 

espécie.

Proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os autos àquele 

Juízo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004228-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 225 de 548



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:Diante de todo exposto, INDEFIRO A LIMINAR almejada. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002445-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ROSA PEDROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA APOLIANO GOMES OAB - RO2052 (ADVOGADO)

JORGE BATISTA MASCARENHAS OAB - RO7522 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

ADNILSON JOSE DE SOUZA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005248-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WFA ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. 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). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002780-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELISE RAMOS BARRIONUEVO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que Termo de 

Apreensão e Depósito n° 1133976-8, (ID. 12765404) objeto da demanda, e 

indispensável à instrução da inicial encontra-se parcialmente ilegível e 

incompleto. Desta forma, intime-se o Impetrante para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando o documento integralmente e legível, sob pena 

de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017516-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1015789-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ARAUJO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos 

processuais, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, 

inciso I, do CPC, e por consequência, declaro EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal. Sem 

custas e honorários. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

o processo, com as baixas e anotações de estilo. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013082-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL CELESTINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA DOS REIS OAB - MT12728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Prestei informações em separado, por meio do Ofício n. 

21/2018/GAB-2VEFP. 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: 1001382-75.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031100-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Prestei informações em separado, por meio do Ofício n. 

20/2018/GAB-2VEFP. 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: 1022927-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C&A MODAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pelo exposto, DEFIRO o pedido de oferecimento do depósito 

integral dos valores (Id. 4935105) e, por consequência, determino a 

suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procedimento 

Administrativo n. 0111-026.069-8. Intimem-se. Na oportunidade, cite-se o 

PROCON-MT para que, no prazo legal, apresente contestação. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010915-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ARAUJO PIRES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010958-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AMBROSIO CURVO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o CRLV do veículo 

em questão e indispensável à instrução da inicial encontra-se ilegível. 

Desta forma, intime-se o Impetrante para, nos termos do artigo 321 do 

Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionando o documento legível, sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017606-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Diante 

do exposto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR, 

para suspender o recolhimento do tributo de ICMS da Impetrante pelo 

Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, 

determinando que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração 

normal e no Recolhimento mensal de ICMS, nos moldes art. 131 e 132, 

inciso IV do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4º, inciso II da 

Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. Expeça-se mandado. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011837-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR OAB - MG77467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à 

concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR 
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ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar contestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011685-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à 

concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar contestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011734-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ADJUNTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONVENIO DA 

EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Ex 

positis, CONCEDO A LIMINAR, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, para determinar ao Impetrado que se abstenha de 

condicionar o pagamento dos serviços já realizados pela Impetrante à 

apresentação de certidão negativa de débitos. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005439-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEZARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Ex 

positis, CONCEDO A LIMINAR almejada, para o fim de determinar a 

Impetrada que analise e manifeste-se acerca do pedido do Impetrante, nos 

autos de processo administrativo nº 575510/2016. 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, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010936-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA OAB - MG87718 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Manuseando os autos, verifico que a Requerente 

pediu “a suspensão do débito fiscal consubstanciado no processo 

administrativo nº 0114-002.593-3, nos termos art. 151, II, do CTN (...)”. 

Contudo, em que pese o dispositivo legal dispor sobre “depósito do seu 

montante integral”, a Requerente juntou seguro garantia. Isto é, artifício 

que destoa do dispositivo legal pretendido. Nestes termos, intime-se a 

Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o seu pedido. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011765-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AKIRA SUZUKI DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA TONELLO PEDRO LIMA OAB - GO28931 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de 

Recuperação Fiscal da PGE/MT (IMPETRADO)

Gerente de Crédito Pessoal da SEGES (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes
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 Cod. Proc.: 876594 Nr: 14509-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO VASCO SPINELLI PIGOZZI, ANDRÉ RENATO 

GONÇALVES, JOÃO EDUARDO SAMPAIO DE ALENCAR, CARLOS 

FERNANDO DA CUNHA COSTA, ADRIANO BERNARDI CAVALHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK DE ARAÚJO AYALA 

(Procurador do Estado) - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por FERNANDO VASCO SPINELLI PIGOZZI E OUTROS, e por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno os Requerentes ao pagamento 

de despesas e custas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos 

cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 899638 Nr: 29542-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DESTEFANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil 

(13.105/2015).Condeno a Parte Requerida ao pagamento de custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sob o valor da causa, conforme art. 85, §§2° e 3º do Código de 

Processo Civil (13.105/2015).Interposta apelação, retornem-me os autos 

para possível retratação. (art.485, §7º, CPC/15)Transcorrido o prazo sem 

a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 751425 Nr: 3178-31.2012.811.0041

 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: LAZARO SEBASTIÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICH DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, 

KALINCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837560 Nr: 42358-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA 

ESTADUAL DE CUIABÁ/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 837560 – Mandado de segurança

 Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação exarada no feito apenso.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 945534 Nr: 57748-93.2014.811.0041

 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: KELLEN REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 

E PRESIDENTE . DA COM. .DE POSSE DA SAD/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462, IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, pleiteada por KELLEN REGINA DA SILVA, à nomeação e 

posse da Impetrante no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Administrador, ratificando a liminar anteriormente 

concedida.

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 825185 Nr: 31197-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON DA COSTA NUNES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está 

expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao 

acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1º, a, da Lei nº 8.213/91.Art. 

20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as 

seguintes entidades mórbidas: I doença profissional, assim entendida a 

produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência social;II - doença do trabalho, 

assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.§ 1º Não são 

consideradas como doença do trabalho:a) a doença degenerativa;b) a 

inerente a grupo etário;c) a que não produza incapacidade;d) a doença 

endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se 

desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou 

contato direito determinado pela natureza do trabalho. (destaquei)Dessa 

forma, cabe à Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a 

presente ação, e, em razão de a sede da Justiça Federal – Seção 

Judiciária de Mato Grosso estar regularmente instalada nesta capital, o 

processo deve ser remetido ao juízo competente, nos termos do artigo 64, 

§3° do CPC.Com essas considerações, ante a incompetência absoluta da 

Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição 

Federal) declaro, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual e 

determino a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária do 

Estado de Mato Grosso.P.I.C.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 229 de 548



 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 926366 Nr: 47313-60.2014.811.0041

 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: DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MONTEIRO DE CASTRO - 

OAB:200994/SP, TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - 

OAB:201990/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada por DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.Sem custas, nos termos do art. 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a 

gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais.Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a interposição 

de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as respectivas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 825185 Nr: 31197-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON DA COSTA NUNES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 

peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;II - doença do 

trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.§ 1º Não são 

consideradas como doença do trabalho:a) a doença degenerativa;b) a 

inerente a grupo etário;c) a que não produza incapacidade;d) a doença 

endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se 

desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou 

contato direito determinado pela natureza do trabalho. (destaquei)Dessa 

forma, cabe à Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a 

presente ação, e, em razão de a sede da Justiça Federal – Seção 

Judiciária de Mato Grosso estar regularmente instalada nesta capital, o 

processo deve ser remetido ao juízo competente, nos termos do artigo 64, 

§3° do CPC.Com essas considerações, ante a incompetência absoluta da 

Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição 

Federal) declaro, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual e 

determino a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária do 

Estado de Mato Grosso.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 910408 Nr: 37131-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se a parte Autora para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 

do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de perícia 

após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1014555 Nr: 29544-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFACIO MINAS NOVAS, MARIA AMANCIA DA 

SILVA, IRENE MAURICIA DE CAMPOS BARACAT

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 454344 Nr: 25888-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUVIRGE ANA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, JOÃO PAULO NOVAES FILHO - 

OAB:14089, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 153.

Após, arquivem-se os autos até quitação.

Cuiabá-MT, 03 de julho de 2018.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010451-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

Farmácia de Demanda Especializada (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1010451-05.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 112.800,00; AUTOR: 

PAULINA PEREIRA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO: Diante de todo 

o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando o Estado de 
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Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja o de providenciar à 

senhora Paulina Pereira Silva o fármaco REVOLADE 50 mg 

(ELTROMBOPAG 50 mg), conforme prescrição médica. Nestes termos 

confirmo a decisão de antecipação de tutela deferida, tornando-a 

definitiva. Sem custas, deixo de condenar o Requerido ao pagamento de 

honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ: “Os honorários 

advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.” Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC. Intimem-se as partes e o 

Ministério Público desta sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. R. I. C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Cuiabá, 4 de julho 

de 2018 SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro 

Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006461-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE BORANELLI DOS SANTOS TONON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1006461-06.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as Partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, voltem-me 

conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente 

a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0504963-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA REGINA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018393-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, I - Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto à 

tempestividade das mesmas. II- Nada havendo a reexaminar, nos moldes 

do art. 1.010 §3º do CPC, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. III – 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018393-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914605 Nr: 39902-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA RODRIGUES 

LOPES BRITO, DEUSILA MARIANO DA SILVA, EVA CAMPOS DOS 

SANTOS LEITE, EVA MARIA JERONIMA, JOSÉ JESUS CABRAL, LEONOR 

ALVES DOS SANTOS, LEYKA FERREIRA SANTOS, MARIA ZILMA 

PARENTE DOS SANTOS, VALDEMAR DA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007042 Nr: 26361-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SCALON, MARIA BERNARDO DA COSTA, 

MARIA ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024920 Nr: 34269-37.2015.811.0041

 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: EDIMILSON SANTANA DA SILVA, EDUARDO PEREIRA 

DA SILVA, ELTON DA SILVA TAVARES, ELTON JOSE DA SILVA, 

ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL, EMANUEL DA SILVA SOUZA, GILMAR 

BENTO FERREIRA FLOR, FILENE RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO, 

GONÇALO PIRES DE MIRANDA, GONÇALO NUNES DA SILVA, FRANCISCO 

CARLOS PAIVA DA SILVA, GALDINO DE LIMA, GERCIANO PATRICIO 

GUSMAO, GERSON BENITES NONATO, JOSÉ DE BARROS FILHO, JOSÉ 

ROBERTO CASTIL, JOÃO SOARES DA SILVA JUNIOR, JOSÉ ANTONIO DA 

SILVA CORRÊA, JOATAN JOLAR MARQUES FONTES, HÉLIO FERREIRA 

DA SILVA, HILTON GUSMÃO ALVES, HERMES RODRIGUES PINHEIRO, 

HERMINIO RIBEIRO DA SILVA, JOILSO BATISTA DE SOUZA, JONY 

BENEDITO DA SILVA XAVIER, IZAIAS DA SILVA, JAIRSON METELLO DA 

COSTA, HUMBERTO DE OLIVEIRA, INACIO LADISLAU DA SILVA, JOAO 

CANDIDO PEREIRA LEITE, JUCENIL JOSÉ DA SILVA, JOSIAS CHAVES DA 

MOTTA JUNIOR, JOSE ROBERTO GONÇALVES DE LIMA, JUVENIL PIRES 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 
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BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1027971 Nr: 35788-47.2015.811.0041

 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: ESPÓLIO DE RAUL JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR, 

ISADORA MARIMON DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

Nesta data, venho reduzir a termo a penhora em desfavor do requerente 

ESPÓLIO DE RAUL JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR, efetivada através do 

Mandado abaixo descrito:

FLS. 98/102 - MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, expedido 

em 24/06/2016, pelo Juízo da 3ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE CUIABÁ 

- Processo: 1109-94.2013.4.01.3600 – EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL E EXECUTADOS: ESPÓLIO DE RAUL JOSÉ DE CARVALHO 

JUNIOR – Valor da execução R$ 17.633,03 (dezessete mil, seiscentos e 

trinta e três reais e três centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 444196 Nr: 19399-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FARIA PEREIRA, JOSE KROMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O, WALDEMAR PINHEIRO 

DOS SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a expedição de alvará, nada mais havendo, arquive-se 

com as devidas baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 224183 Nr: 31744-34.2005.811.0041

 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: DANIELA SEBA RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifico que o Requerido, apesar e devidamente 

intimado a cumprir a medida liminar deferida nestes autos, quedou-se 

inerte.

A parte Requerente apresenta petição encartada na fl. 254 reiterando o 

pedido de bloqueio junto às contas do Requerido dos valores necessários 

para aquisição do equipamento a fim de que a autora possa prosseguir 

com o tratamento.

Todavia, constato que os orçamentos carreados aos autos foram 

elaborados ainda no mês de março, novembro e dezembro de 2017, 

portanto, podem estar defasados.

Assim, determino seja intimada a parte Requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar os orçamentos atualizados.

Após, retornem os autos conclusos para analise do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 813641 Nr: 20112-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, 

LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por Antonio Batista de 

Oliveira, arguindo a existência dos requisitos ensejadores da propositura 

do mencionado recurso.

Segundo o embargante, a decisão de fl. 50/50-v contém ponto de 

contradição, omissão e obscuridade que necessitam ser sanados.

 É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado da decisão, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881610 Nr: 17774-49.2014.811.0041

 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: GENI MOTA POQUIVIQUI, ROMILDA FERREIRA DA 

COSTA BUENO, ARLETE MARTINS DE SOUZA ROSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:OAB/MT 16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - 

OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO 

NOGUEIRA MACHADO, para devolução dos autos nº 

17774-49.2014.811.0041, Protocolo 881610, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 945440 Nr: 57674-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - 

OAB:20.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:
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 Ante o exposto, torno sem efeito as decisões anteriormente proferidas 

nesta Corte e, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Superior Tribunal de 

Justiça para que seja aplicado o disposto no artigo 543-B do Código de 

Processo Civil. (Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, JULGADO: 12/03/2015). O 

mandado de segurança é remédio constitucional ágil e eficaz. Todavia, 

traz consigo o ônus de que aquele que o maneja consiga comprovar, no 

momento da impetração, os fatos que alega. Ademais, ainda que 

considerássemos como ilegais as 263 (duzentas e sessenta e três) 

contratações precárias, ainda assim não alcançaria a posição da 

Impetrante, uma vez que foram convocados os candidatos até a 37ª 

colocação e a Imoetrante se classificou em 437ª, restando ainda 137 

(cento e trinta e sete) candidatos melhor classificados a serem chamados. 

Diante de tal constatação, é evidente que não restou demonstrada a 

violação do direito da Impetrante, de modo que a denegação da segurança 

é ato que se impõe. Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA 

vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a 

análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sentença não sujeita 

ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 

10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 945440 Nr: 57674-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - 

OAB:20.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Ante o exposto, torno sem efeito as decisões anteriormente proferidas 

nesta Corte e, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Superior Tribunal de 

Justiça para que seja aplicado o disposto no artigo 543-B do Código de 

Processo Civil. (Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, JULGADO: 12/03/2015).O 

mandado de segurança é remédio constitucional ágil e eficaz. Todavia, 

traz consigo o ônus de que aquele que o maneja consiga comprovar, no 

momento da impetração, os fatos que alega.Ademais, ainda que 

considerássemos como ilegais as 263 (duzentas e sessenta e três) 

contratações precárias, ainda assim não alcançaria a posição da 

Impetrante, uma vez que foram convocados os candidatos até a 37ª 

colocação e a Imoetrante se classificou em 437ª, restando ainda 137 

(cento e trinta e sete) candidatos melhor classificados a serem 

chamados.Diante de tal constatação, é evidente que não restou 

demonstrada a violação do direito da Impetrante, de modo que a 

denegação da segurança é ato que se impõe.Diante desses fundamentos, 

DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 748770 Nr: 414-72.2012.811.0041

 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: EDIVON LERIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B, RENATA 

MACIEL CUIABANO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO que se 

proceda ao bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), valor este necessário para custear os medicamento 

deferidos em sentença.A princípio o bloqueio será feito de forma 

proporcional, razoável e equitativa, sendo R$ 2.250,00 (dois mil duzentos 

e cinquenta reais) nas contas do Município de Cuiabá e R$ 2.250,00 (dois 

mil duzentos e cinquenta reais) nas contas do Estado de Mato Grosso. Em 

não sendo possível esta divisão equânime, que se proceda ao bloqueio 

total em qualquer uma delas, em razão da responsabilidade solidária.O 

bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do 

Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta 

única do Poder Judiciário.Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao 

Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda ao 

rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.Intime-se, por 

meio de oficial plantonista se necessário, a empresa fornecedora para 

providenciar a entrega dos medicamentos apresentando a correspondente 

nota fiscal com a devida especificação, demonstrando de forma analítica o 

valor e os insumos fornecidos, informando-a, na oportunidade, da 

existência do referido bloqueio.O alvará deverá ser expedido após a 

devida comprovação da entrega dos insumos, a ser transferido para a 

conta da DROGARIA SÃO MIGUEL – LANNO RODRIGO DOS SANTOS 

PACHECO – ME, Banco Sicredi, Agência: 0810, Conta Corrente: 27972-0, 

para pagamento dos medicamentos. Dessa decisão, intime-se a parte 

autora, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá.Ademais, que o autor traga aos 

autos o CNPJ da empresa com menor orçamento (Drogaria São Miguel), 

para posterior levantamento do valor, por meio de Alvará.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 330218 Nr: 1946-23.2008.811.0041

 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: JOANINHA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENNIFER COSTA DE ANDRADE - 

OAB:23494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) constante da 

proposta de fls. 382/383 não deve ser acolhido por este Juízo, mas sim o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual considero justo em face da 

complexidade da matéria e do tempo a ser despendido pela profissional 

para elaborar o laudo médico.Portanto, acolho em parte a proposta e 

arbitro a perícia em R$ 2.000,00 (dois mil reais).Intime-se a perita para se 

manifestar sobre esta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

concorde com o valor, o laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias contados do aceite da perita nos autos.Intime-se o 

Município de Cuiabá para depósito em conta única do juízo dos honorários 

periciais, nos termos do artigo 91, § 1º do CPC.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 828022 Nr: 33881-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA CARLA BUZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE ROBERTO BUZETI - 

OAB:10.039/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ESTADO DE MATO 

GROSSO, apontando a existência de contradição na decisão prolatada por 

este Juízo.

Segundo a embargante, a decisão acolheu os embargos à execução, 

porém homologou os cálculos de fl. 33, sendo que os embargos 

apresentados pelo Estado diferem do cálculo de fl. 33, sendo impossível 

acolher os dois ao mesmo tempo.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Analisando as razões do recurso aviado, verifico que a embargante tem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 233 de 548



razão quanto à contradição da decisão no que ao acolhimento dos 

embargos à execução e da homologação dos cálculos de fl. 33.

Os embargos à execução requereram a incidência da correção monetária 

pelo índice TR, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, sendo que os cálculos 

de fl. 33 aplicam a correção monetária pelo índice IPCA.

Assim, clara está a contradição.

Destarte, deve ser acolhido o pedido nesse ponto para sanar a 

contradição e fazer constar na parte dispositiva do decisum o seguinte:

Diante de todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, para reconhecer a existência do excesso de execução 

apontado pelo Embargante.

Todavia, em virtude da expressa concordância, pelas partes, com os 

cálculos apresentados pela contadoria do Juízo, e, ainda, por economia 

processual, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o 

cálculo constante da planilha de fl. 33 destes autos.

Ante a todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois 

tempestivos e, no mérito, LHES DOU PROVIMENTO para reconhecer a 

existência de contradição na decisão prolatada, sendo necessário alterar 

a parte dispositiva para constar ACOLHIMENTO PARCIAL DOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

No mais, cumpra-se a parte final da decisão anterior, promovendo-se a 

devida intimação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 800345 Nr: 6765-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO LELIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (VALÉRIA SIMENOV THOMÉ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - OAB:13.920

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por 

CAMILO LELIS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, contra ato 

praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento 

jurisdicional para que seja expedida ordem à digna autoridade coatora 

para que proceda a imediata cobrança da taxa de permanência no pátio, 

no limite máximo de 30 (trinta) dias, com a expedição da guia 

correspondente para a quitação, bem como que com a quitação, o veículo 

seja liberado.

Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, o qual anulou a sentença proferida às fls. 31/32, 

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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1058405 Nr: 50217-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MARY DE QUEIROZ LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fl. 218 e documentos encartados pela autora, 

os quais demonstram a necessidade da continuidade do tratamento, 

prorrogo os efeitos da decisão exarada às fls. 38/39-v, para que operem 

seus efeitos jurídicos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064193 Nr: 52813-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA ABIDO VALENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA BEATRIZ OLIVEIRA 

COELHO - OAB:OAB/MT 20200/0, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos etc.

Verifica-se que a parte autora informou o cumprimento da entrega do 

medicamento à fl. 207, tendo apresentando a prestação de contas do 

valor bloqueado.

Tendo em vista a prestação de contas, determino a liberação do valor 

bloqueado (R$ 8.157,00 – oito mil cento e cinquenta e sete reais) por meio 

de alvará a ser transferido para a conta da INTEGRALMED COMÉRCIO E 

PRODUTOS LTDA, Banco Santander, Agência 3399, Conta Corrente: 

13003002-7, CNPJ: 06.256.565/0002-00.

Após a liberação do alvará, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 714479 Nr: 6586-64.2011.811.0041

 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: MARÍLIA CINTRA BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Vistos, etc.

Para conhecimento e eventuais postulações, intimem-se as partes acerca 

do teor da certidão de fl. 144.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019004-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autor: BUNGE ALIMENTOS S/A Réu: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de Medida para Prestação de Tutela Provisória de Urgência 

em Caráter Cautelar Antecedente, ajuizada por BUNGE ALIMENTOS S/A, 

onde pleiteia liminar “para caução dos débitos provenientes Avisos de 

Cobrança Fazendário (ACFs) n°s 443454/76/68/2012, 454459/76/68/2013, 

454457/76/68/2013 e 772926/76/68/2013 e a dívida ativa que deles 

decorram, a serem formalizadas, respectivamente, sobre as apólices de 

seguro nºs 17.75.0005865.12, 17.75.0005860.12, 17.75.0005863.12 e 

17.75.0005861.12 (...)(i) obter, manter ou renovar Regimes Especiais, (ii) à 

obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 

206 do CTN, de forma que seja concedida sempre que requerida, (iii) 

autorização para impressão de documentos fiscais, (iv) participação em 

leilões públicos, em licitações para venda de seus produtos, em vendas a 

órgãos públicos estaduais, federais e municipais, etc..., (v) mencionando 

ainda a vedação de inscrição no CADIN – ou seu cancelamento se já 
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efetivado -, e toda a sorte de providências administrativas necessárias à 

sua regular atividade, tendo em vista o risco de prejuízo à regular atividade 

da Autora face a abusividade perpetrada pelo Réu, demonstrando a 

presença inquestionável da prova inequívoca e da verossimilhança da 

alegação –fumus boni juris e periculum in mora”. Com a inicial vieram 

documentos. É o que tinha a relatar. Decido. Com a redação dada pela Lei 

n. 13.043/14, o inciso II, do art. 9º, da Lei n. 6.830/80, passou a admitir, 

como garantia da execução fiscal, a fiança bancária ou o seguro garantia. 

No caso vertente, a parte autora traz aos autos a Apólice n. 

17.75.0005865.12, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., para caução 

dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n° 

443454/76/68/2012; Apólice n. 17.75.0005860.12, emitida pela Chubb 

Seguros Brasil S.A., para caução dos débitos provenientes do Aviso de 

Cobrança Fazendário n° 454459/76/68/2012; Apólice n. 17.75.0005863.12, 

emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., para caução dos débitos 

provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n° 454457/76/68/2012; 

Apólice n. 17.75.0005861.12, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A., para 

caução dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n° 

772926/76/68/2012. Diante dos fatos aqui expostos, é necessário 

mencionar que o posicionamento da jurisprudência é de repúdio às 

medidas administrativas que constituam imbróglio à atividade comercial de 

pessoa jurídica como meio de forçá-la ao pagamento do tributo. Colaciono 

precedente do E. TJMT: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE 

SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS 

DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

– CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o 

vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do 

contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, 

Publicado no DJE 29/10/2015) Destarte, tal entendimento pressupõe a 

aplicação do parágrafo único, do art. 170 da Carta Magna, onde consta a 

garantia do livre exercício de atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos. Percebe-se, portanto, a existência da 

fumaça do bom direito, a garantir o direito pleiteado pela requerente por 

meio dos fatos e jurisprudência expostos alhures. Todavia, em 

consonância com a jurisprudência mencionada alhures, entendo que a 

possibilidade de deferimento da tutela limita-se à expedição de Certidão 

Negativa ou então Certidão Positiva com efeito de Negativa, de modo que o 

pleito para impedir a sua inscrição em dívida ativa extrapola tal limitação, 

caracterizando-se como um dos efeitos da suspensão da exigibilidade do 

tributo. Já o perigo da demora, decorre da impossibilidade de obtenção de 

Certidão positiva com efeito de Negativa, fato que pode acarretar 

problemas à atividade mercantil da parte autora. Diante desses 

fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA de 

natureza cautelar almejada pela parte autora, para acolher as Apólices de 

Seguro-Garantia trazidas aos autos, como caução antecipada do crédito 

tributário constituído nos Avisos de Cobrança Fazendário números 

443454/76/68/2012, 454459/76/68/2013,  454457/76/68/2013 e 

772926/76/68/2013, com a finalidade de afastar as exigências impeditivas 

de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 

do CTN. Formalize-se a caução. Expeça-se mandado para cumprimento 

por oficial de justiça plantonista. Cite-se o Requerido para, no prazo de 

cinco dias (art. 306, do CPC), contestar os presentes autos e indicar as 

provas que pretende produzir. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009556-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDISNEI DA CUNHA AMORIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO)

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

GERENTE DE MANUTENÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DA 

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: WALDISNEI DA CUNHA AMORIM 

Impetrado: GERENTE DE MANUTENÇÃO DE GEORREFERNCIAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado WALDISNEI DA CUNHA AMORIM onde pleiteia a concessão de 

liminar “para determinar à entidade coatora emita o documento de 

arrecadação municipal (DAM) para que o impetrante possa recolher o 

Imposto de Transmissão de bens imóveis (ITBI), nos moldes do 

requerimento para emissão da guia de ITBI”. Como fundamento do alegado, 

relata que em 24/07/2017, celebrou contrato de promessa de compra e 

venda com terceiros. Refere que para a ultimação das obrigações 

acordadas, buscou junto ao Cartório o requerimento para emissão da guia 

de ITBI e deu entrada perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Aduz que 

passados os 15 dias estabelecidos pelo órgão municipal, obteve resposta 

de que a guia para recolhimento do ITBI não seria emitida, sob o 

fundamento de existência de irregularidades quanto à localização do 

imóvel. Com a inicial vieram documentos. No despacho de fl. 41 (ID 

13124992), determinei ao impetrante que trouxesse aos autos cópia 

integral do processo administrativo referido na exordial. Em cumprimento, o 

impetrante peticionou às fls. 43/46 (ID 13128842), efetuando ponderações 

e anexando alguns documentos aos autos. É o que tinha a relatar. 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 exordial são insuficientes a demonstrar a fumaça do bom 

direito do impetrante. De acordo com o breve relatório supra, o impetrante 

se insurge em face de suposto ato coator, praticado pela autoridade 

impetrada, que estaria lhe negando a emissão da guia para pagamento do 

ITCD referente à transação imobiliária descrita na petição inicial. Pois bem, 

o manejo do mandado de segurança impõe ao impetrante a produção da 

chamada prova pré-constituída. Tal conceito há de ser entendido como a 

obrigação de comprovar, desde o momento da impetração do mandamus, 

o direito líquido e certo e o ato administrativo praticado ou na iminência de 

sê-lo, com abuso de poder ou mesmo ilegalmente. Todavia, no caso 

vertente não é possível, de plano, dentre os documentos coligidos aos 

autos pelo impetrante, indícios de existência da negativa da autoridade 

coatora em expedir a guia para recolhimento do imposto. Saliento, nesse 

caso, que a alegação de negativa oral por parte da autoridade municipal 

não é suficiente para ensejar o deferimento da liminar nos moldes 

pleiteados pelo impetrante, pois não enseja, em si um ato decisório ou ato 

capaz de produzir efeitos no mundo jurídico. Se há omissão em analisar o 

requerimento administrativo, o impetrante dispõe dos instrumentos 

administrativos e processuais para compelir a autoridade coatora a 

saná-la, produzindo, assim, a prova necessária ao direito que esta ação 

visa resguardar. Todavia, nos termos propostos e diante da prova 

produzida, notadamente do requerimento administrativo sem o correlato 

ato de cunho decisório, não vislumbro por demonstrada a relevância do 

direito invocado. Nada impede, todavia, que a suposta negativa seja 

confirmada pela autoridade coatora em suas informações, ocasião em 

que, com o julgamento do mérito, em tese, poderia ser concedida a 

segurança vindicada. Diante de todo o exposto e considerando ausentes 

os requisitos necesspários, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. 

Providencie-se as anotações no que se refere a habilitação nos autos. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se na pessoa do 

advogado habilitado. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018953-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIG MERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVENTOR AUGUSTO S. S. CORDEIRO (IMPETRADO)
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Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: EIG MERCADOS LTDA. Impetrado: 

INTERVENTOR NA CONCESSÃO PÚBLICA DERIVADA DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N. 001/2009 Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por EIG MERCADOS LTDA. onde pleiteia 

a concessão de liminar para suspender a Portaria n. 002/2018/Intervenção 

– Contrato de Concessão 001/2009. A impetrante alega que está sob 

processo de Intervenção por parte do Governo do Estado de Mato Grosso 

e que no desenvolvimento dessa situação, o Interventor suspendeu, 

cautelarmente, o Contrato de Concessão n. 001/2009. Com a inicial vieram 

documentos. É o que tinha a relatar. 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”. Em que pese os argumentos lançados pelo impetrante 

estarem impregnados do periculum in mora, verifico não ser possível o 

acolhimento do pedido de liminar por entender ausente a fumaça do bom 

direito. Analisando a documentação que acompanha o pedido, verifico que 

a suspensão do Contrato de Concessão 001/2009 decorre de decisão 

motivada da autoridade coatora, lastreada, inclusive, na permissividade do 

art. 61, da Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo 

administrativo no âmbito deste Estado. Cumpre-me salientar, nesse caso, 

que não cabe ao Poder Judiciário efetuar o controle do mérito do ato 

administrativo praticado, salvo em caso de flagrante abusividade e 

ilegalidade. Quanto a estes últimos, a prova pré-constituída não deixa 

antever sua existência para fins de concessão liminar, sendo necessário 

o aprofundamento na questão vertida nos autos quando do julgamento do 

mérito da lide. Acrescento que constou do ato atacado, que a medida visa 

resguardar o interesse público, diante das dificuldades encontradas pelo 

interventor para cumprir com a sua função. Quanto a Ata Notarial a que se 

refere a impetrante, esta não é suficiente a comprovar a transferência da 

titularidade das contas na data de 29/05/2018 como alegado, mas tão 

somente, conforme relatado por quem a lavrou, que em 1º de junho de 

2018 o usuário master das contas de titularidade da empresa somente 

tinha acesso a quatro das contas ali relacionadas. Apenas a título de 

exemplo, reporto que o dia 29/05/2018 caiu em uma terça-feira, fato que 

daria a empresa os dias 30 e 31 (quarta e quinta-feira) para operar 

eventuais transferências monetárias de valores, se assim fosse de seu 

interesse, uma vez que não há indícios de que não dispunha de acesso às 

contas bancárias de sua titularidade nesse período. Nada impede que a 

Administração Pública, reconhecendo o risco de interrupção do serviço e 

em defesa do interesse da coletividade, suspenda o cumprimento de um 

contrato celebrado com o particular, cabendo a este, buscar a ação 

adequada a cobrar eventuais danos decorrentes da conduta estatal, se 

existentes. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações que entenderem convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019316-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRA TORRACA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065/O (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006485-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS MARTINS ALBERNAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno 

prazo de 15 (quinze) dias." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016438-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZANETE MOTA DE CARVALHO (AUTOR)

JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ELIAS MARIAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

luiz roberto obersteiner OAB - MT2658/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos. Cumpra-se despacho Id. 

11503292 de forma integral. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027696-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINO GUSMAO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 
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artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011015-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VIEIRA RUICCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031389-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

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 de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033505-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (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: 1006273-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RAIMUNDA CORDEIRO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019294-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA JORGE SOUZA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO GONCALVES OAB - MS20050-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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: 1012496-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ROSA DE ALVARENGA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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: 1014978-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762/O (ADVOGADO)

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015238-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BANDEIRA BISPO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

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: 1016812-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON ALVES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012765-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA (AUTOR)

GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA (AUTOR)

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR)

RUBEM GONCALO PADILHA (AUTOR)

JOELSON GERALDO SAMPAIO (AUTOR)

ZOZIMA DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO (AUTOR)

JOSE GARCIA GOMES MARTINS (AUTOR)

JULIO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

PEDRO MACIEL DE CAMPOS (AUTOR)

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR)

EVANDRO ROXO MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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: 1026542-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER ANTONIO SOUZA DE CURSI OAB - SP115643 (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: 1027980-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PINTO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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: 1010714-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o 

qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação, converto o julgamento do feito em diligência e determino à 

parte Requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, indique com precisão 

quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre as quais 

entende houve a incidência indevida da contribuição previdenciária no 

presente caso, com vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, 

pois não há como se proceder à análise abstrata da questão, tampouco 

declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária ou 

autorizar a restituição de valores sobre verbas que sequer estão 

adequadamente identificadas. Após, intimem-se os Requeridos para se 

manifestar acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao 

final, encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842700 Nr: 46719-80.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847114 Nr: 50662-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR RUBENS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante foi apresentada 
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tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte embargada 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048522 Nr: 45729-21.2015.811.0041

 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: JOÃO MARIANO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PREFEITURA 

DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:, Carlos Alberto Bueno (Procurador do Estado) - 

OAB:17439-A

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 796429 Nr: 2775-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO CARNEIRO BRESSANE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUARIA DO ESTADO DE MT . [INDEA]

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GALVÃO 

MARQUES - OAB:32923/GO, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 

- PROC.EST

 Posto isto e por tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM 

MANDAMENTAL, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro 

destes autos.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 02 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853809 Nr: 56430-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE BASTOS LEITE, LUCIENNE REGINA BASTOS 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento do benefício de pensão por morte às 

requerentes, desde a data do rateio indevido (02/2013 – fls. 171), 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas os juros moratórios 

calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de 

poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e correção 

monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada 

vencimento, até o efetivo pagamento.Sem custas. Condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC).Decisão sujeita 

ao reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 do STJ. Dessa 

forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de julho de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 795992 Nr: 2334-47.2013.811.0041

 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: RIVANILDO BARROS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7.635-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Outrossim, inobstante configure elemento de convicção, as ponderações 

ou mesmo os laudos produzidos unilateralmente pelo embargante, 

apresentam força probatória mitigada, pois, ainda que possa ser utilizado 

como dados informativos, não deve ser sopesado como parâmetro central 

do convencimento. Mesmo porque, existe nos autos laudo elaborado por 

perito nomeado por este juízo, cujos atos gozam de presunção de 

veracidade e, por óbvio, encontram-se amparados por sua imparcialidade. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a sentença embargada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 02 de julho de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816264 Nr: 22711-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida.Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

estilo.Cuiabá-MT, 02 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 804811 Nr: 11278-38.2013.811.0041

 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: ROSA MARIA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 11278-38.2013.811.0041

REQUERENTE: ROSA MARIA ALVES DE LIMA

REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Diante do teor da certidão de fls. 80, intime-se a parte autora para 
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manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para nomeação de novo perito e 

designação de data para realização dos trabalhos periciais.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839963 Nr: 44413-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE CONCEIÇÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 830763 Nr: 36456-86.2013.811.0041

 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 JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

1 – Registre-se e autue-se como Cumprimento de Sentença.

2 – Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do Código de Processo Civil.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 831537 Nr: 37206-88.2013.811.0041

 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.

1 – Registre-se e autue-se como Cumprimento de Sentença.

2 – Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do Código de Processo Civil.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 369057 Nr: 6243-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:5789, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos,

 1 - Intime-se o devedor por intermédio do advogado constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor pleiteado, 

conforme demonstrativo de fls.

2 - Não sendo efetuado o pagamento no prazo legal, devidamente 

certificado, fica o montante da dívida acrescido de multa no percentual de 

10% e, requerendo o exequente, fica desde já determinado o regular 

prosseguimento da execução, nos moldes do artigo 523 e §§ do Código de 

Processo Civil; portanto independentemente de distribuição, expedindo-se 

o competente mandado de penhora e avaliação.

3 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4 – Registre-se e autue-se como execução de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 861735 Nr: 3098-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR RIBEIRO CORREA, BENEDITO SERGIO LEQUE 

REINALDO, FRANCISCO CELSO GRANJEIRO, ANDRELINA GUIA DE 

ALMEIDA, DANIELA DOS SANTOS, DIOGENES DOMINGOS DA SILVA, 

EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA, APARECIDA SILVA RODRIGUES, 

CLAUDIA PAULA MACIESKI DE SOUZA, BARTOLOMEU MONTEIRO, 

MAVENIER BENEDITO ARRUDA E SILVA, EDMIR LUIS FERREIRA, COSME 

LUIZ SOARES, MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES, ELIANE MARA 

ESTRELA FERNANDES SILVA, JOSELINA FÁTIMA TAVARES CALAZANS, 

JURANDIR DE CAMPOS BORGES, MARIA ALICE AFFONSO MAGALHAES 

ALTIERI, LUIZ VANNI GUIMARÃES, SEBASTIANA MARIA DE ARRUDA, 

UBALDO MONTEIRO FILHO, IRANY GOMES BOTELHO, MESSIAS LUCAS 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Impulsiono os autos para abrir vistas dos autos aos requerentes 

conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852462 Nr: 55264-42.2013.811.0041

 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: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LOUISE CASTRO 

BORBA - OAB:16931, JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795, 

JOSÉ LOMBARDI - OAB:17271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Isto posto, ante a perda superveniente do interesse processual, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa na faixa que não exceder 200 salários mínimos, 8% 

na faixa acima de 200 até 2.000 salários mínimos, e 5% na faixa acima de 

2.000 até 20.000 salários mínimos, caso o valor atualizado da causa 

venha a ingressar nesta última faixa.Retifique-se o valor da causa no 

Sistema Apolo, em consonância com a decisão acostada às fls. 

1044/1046 destes autos.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e providências de 

estilo.P.R.I.Cuiabá, 03 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 884010 Nr: 19223-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA DAMIÃO DA SILVA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET E SOARES - 

OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 843349 Nr: 47275-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA APARECIDA SILVA MONCALE, GLORIA 

MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO, PEROLINA CORREA BOTELHO, 

MARIA AUXILIADORA DA SILVA CAMARGO, MADALENA PIRES 

CAMARGO, MARTA DE OLIVEIRA BARBIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Município de Cuiabá, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1037167 Nr: 40150-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILDES ARAÚJO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1057704 Nr: 49863-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 997942 Nr: 22580-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DA GUIA DUARTE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 914256 Nr: 39669-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉO CARVALHO GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 855182 Nr: 57657-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHAES - 

OAB:14.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.
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No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1030648 Nr: 37089-29.2015.811.0041

 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): AGOSTINHO BENTO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10.617/MT

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 958732 Nr: 4278-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA VELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS CENTRAL 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1066074 Nr: 53686-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA MOTA QUEIROZ SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 847631 Nr: 51122-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA RISALVA FORTALEZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 898675 Nr: 28839-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA GONZAGA DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1002972 Nr: 24694-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODATO POLIDO SEABRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1301539 Nr: 8883-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETH APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 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

 Vistos e etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que eventualmente 

ainda desejam produzir; detalhando-as e justificando-as; pena de 

preclusão.

Após, vistas ao Ministério Público.

Por derradeiro, conclusos para saneador ou julgamento antecipado se for 

o caso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 862570 Nr: 3720-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-A

 Vistos.

Intimem-se o Embargado para resposta.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 772977 Nr: 26107-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO REFORMADORA E MACÂNICA PORTO SEGURO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

1 - Intime-se o devedor por intermédio do advogado constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor pleiteado, 

conforme demonstrativo de fls.

2 - Não sendo efetuado o pagamento no prazo legal, devidamente 

certificado, fica o montante da dívida acrescido de multa no percentual de 

10% e, requerendo o exequente, fica desde já determinado o regular 

prosseguimento da execução, nos moldes do artigo 523 e §§ do Código de 

Processo Civil; portanto independentemente de distribuição, expedindo-se 

o competente mandado de penhora e avaliação.

3 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4 – Registre-se e autue-se como execução de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1027028 Nr: 35356-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CABRAL ROSA LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1252354 Nr: 21891-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo 

requerido é tempestiva. Assim, impulsiono estes autos intimando o 

exequente para se manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 852336 Nr: 55149-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA COELHO MIRANDA, LUIZ LEITE 

MARTINS JUNIOR, MARCILIO ANTONIO DA SILVA, MÁRCIA APARECIDA 

DE LIMA, LUZINETE APARECIDA DA SILVA, MARCIO ALVARENGA DO 

NASCIMENTO, NEIDI BARNI, MARINETE DE JESUS SILVA MARQUES, 

MICHELLI DOS SANTOS GONÇALVES SUQUERE, NAIR BATISTA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 
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autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 912794 Nr: 38725-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVARES BARCA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 913886 Nr: 39406-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1002970 Nr: 24692-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDES MAXIMIANO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M CORRÊA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 738493 Nr: 35065-67.2011.811.0041

 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: IMIDIO PEREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos,

 Cumpra-se, integralmente, os termos da decisão de fls. 547, intimando o 

Embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos, nos term os do art. 1023, § 2º do NCPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 917571 Nr: 41794-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GITIRANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413710 Nr: 2570-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CEZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS, para devolução dos autos nº 
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2570-04.2010.811.0041, Protocolo 413710, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 305978 Nr: 15688-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MARIOTTO, JOÃO EDUARDO PESSUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO EDUARDO PESSUNA - 

OAB:3728/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 (...) Em face do exposto:a) revogo as decisões de fls. 219v e 246, 

determinando o cancelamento dos Ofícios Requisitórios nº 232 e 

233/2014, com o consequente encaminhamento de cópia desta decisão à 

Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para ciência e adoção das providências legais cabíveis;b) 

determino o encaminhamento de cópia integral dos autos ao Ministério 

Público, para os fins do artigo 40 do Código de Processo Penal;c) 

determino o encaminhamento de cópia dos autos ao Conselho de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccionais de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, para fins de apuração da responsabilidade 

disciplinar do Sr. João Eduardo Pessuna.Intimem-se.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 4 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 773276 Nr: 26413-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos, etc.

Diante do depósito do valor dos honorários periciais, prossiga-se, nos 

moldes da decisão proferida às fls. 113/113v, comunicando-se as partes 

acerca da data estabelecida pelo perito para início dos trabalhos, qual 

seja, o dia 30 de julho de 2018, às 14h30m, no Fórum de Cuiabá.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 745129 Nr: 42246-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JR. - 

OAB:13.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 755687 Nr: 7734-76.2012.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AMZONIA DE PETRÓLEO LTDA, 

GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se o disposto na decisão de fls. 189, atentando-se aos dados 

bancários informados na petição de fls. 191.

Após, arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 714937 Nr: 6935-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ROCHA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 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: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO Nº 714937

Requerente: Clarice Rocha Novaes.

Requerido: Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

Trata-se de denúncia de descumprimento oposto por CLARICE ROCHA 

NOVAES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando que o 

requerido deixou de cumprir integralmente a decisão judicial, fornecendo 

produtos a menos na cesta básica, conforme o determinado, não sendo 

suficientes os produtos para ao menos passar um mês de alimentação.

Devidamente intimado, a Municipalidade, às fls. 210/217, comunica que vez 

fornecendo mensamente a pleiteada cesta básica, cumprindo efetivamente 

a ordem judicial que ordenou tal medida, contudo, sustenta que os 

argumentos trazidas pela parte autora não pode ser levado em 

consideração, pois em nenhum momento a parte informou qualquer 

situação de irregularidade no fornecimento da cesta básica, muito menos 

ao fato de eventual retirada de produtos da cesta básica recebida.

 Juntou aos autos diversos recibos de retirada do benefício devidamente 

assinado pela parte autora.

 Ante ao exposto e por tudo que consta neste caderno processual, 

constato que em nenhum momento a parte autora discriminou em qualquer 

recibo de retirada da cesta básica o recebimento a menor de produtos 

constante no benefício, tal fato se comprova ao analisar os recibos 

carreados pela ente público municipal.

Assim sendo, fico convencido que o Município de Cuiabá vem honrando 

com os seus compromissos ao tocante de fornecer os benefícios “cesta 

básica” mensamente, dando integral comprimento as decisões judiciais 

proferida neste caderno processual.

Concomitante, não havendo mais providências a serem adotadas neste 

momento por este Juízo, determino o ARQUIVAMENTO do presente feito, 

com as baixas as cautelas de praxe, até ulterior provocação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de julho 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066068 Nr: 53681-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:
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 Em cumprimento ao despacho de fls. 268, impulsiono os autos, intimando 

a parte autora para manifestar-se sobre a petição de fls. 269/283.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1037609 Nr: 40375-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SIQUEIRA CAMARGO EIRELI, GILSON SIQUEIRA 

CAMARGO, MARIA JOSÉ VIDOTTI, LANÇA MODAS LTDA ME, M. J. 

VIDOTTI EIRELI, MARLENE PIRES, M. V. CALÇADOS E CONFECÇÕES 

LTDA, ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI, MARILEIDE GOBATO VIDOTTI, F. A. 

GOBATO, MODA VERÃO CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, FLAVIO 

AUGUSTO GOBATO, RAFAEL VIDOTTI QUIRINO, M. G. VIDOTTI EIRELI, 

DIRCE VIDOTTI QUIRINO, MODA VERÃO CRISTO REI LTDA, VICTOR HUGO 

VIDOTTI, ADRIELE VIDOTTI, ADRIELE CONFECÇÕES LTDA, L.O. 

CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA 

SECRETARIA DE FAZENDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

FILHO - OAB:OAB/MT 17002, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, em correição.

 1 – Processo indevidamente paralisado, mormente a determinação da e. 

Corregedoria no sentido de se priorizar, também, os feitos pendentes de 

ARQUIVAMENTO . ATENÇÃO!

 2 – Certifique-se o trânsito em julgado/decurso do prazo para recursos 

voluntários.

 3 - ARQUIVE-SE o feito SE NÃO FOR O CASO DE REEXAME.

 4 - Acerca da existência de eventuais custas remanescentes, dêse 

cumprimento ao que dispõe a CNGC, anotando-se; após arquive-se.

 5 – No caso de reexame necessário, e em não havendo recursos 

voluntários, SUBAM OS AUTOS AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

 6 - Doutra forma, junte-se a peça recursal, cumprindo o que dispõe o 

artigo 1010 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1037609 Nr: 40375-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SIQUEIRA CAMARGO EIRELI, GILSON SIQUEIRA 

CAMARGO, MARIA JOSÉ VIDOTTI, LANÇA MODAS LTDA ME, M. J. 

VIDOTTI EIRELI, MARLENE PIRES, M. V. CALÇADOS E CONFECÇÕES 

LTDA, ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI, MARILEIDE GOBATO VIDOTTI, F. A. 

GOBATO, MODA VERÃO CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, FLAVIO 

AUGUSTO GOBATO, RAFAEL VIDOTTI QUIRINO, M. G. VIDOTTI EIRELI, 

DIRCE VIDOTTI QUIRINO, MODA VERÃO CRISTO REI LTDA, VICTOR HUGO 

VIDOTTI, ADRIELE VIDOTTI, ADRIELE CONFECÇÕES LTDA, L.O. 

CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA 

SECRETARIA DE FAZENDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

FILHO - OAB:OAB/MT 17002, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, 

de modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser 

ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se 

abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do 

ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD 

e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, concernente 

as Unidades Consumidoras Nº 6429190, 2590239, 11983502, 2299330, 

3379914, 2636948, 6184995, 2751194, 4208803, 2467402, 2130769, 

2130777, 2131099, 2381745 e 2628201.Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09.A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do 

STJ.P.R.I.C.
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Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035270-69.2017.8.11.0041 AUTOR: KALT REFRIGERACAO, COMERCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

pela empresa KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E 

VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA X ESTADO DE MATO GROSSO em 

face da decisão de ID nº 11535407, sob alegação da existência de mero 

erro material. Argumenta a Embargante, que este douto juízo se equivocou 

pois determinou que o requerido se abstivesse de tributar suas operações 

futuras pelo “ICMS Estimativa” e o “ICMS Estimativa Complementar”, sendo 

que por se tratar de ação anulatória foi requerida a suspensão de créditos 

já constituídos via DAR’s Nº 9990934641147, 9990936941369, 

9990941461400, 9990941652000, 9990943145238, 9990945741342, 

9990945815133, 9990949266002, 9990955090859, 9990951948662, 

9990953014179, 9990954709952, 9990954868759, 9990955689602, 

9990959020898, 9990959108809 e 9990961912164. Sendo assim, postula 

que seja sanado o erro material, de forma que se determine a suspensão 

da exigibilidade dos créditos já constantes em sua Conta Corrente Fiscal, 

conforme citado acima. É o necessário relato. DECIDO. Por tempestivo e 

próprio, recebo os presentes embargos. Nos termos do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração reservam-se para o 

fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões 

que eventualmente se registrem nas decisões judiciais. De fato, 

constata-se a existência de erro material na decisão interlocutória de ID nº 

11535407, que consignou a abstenção de tributação futura, quando o que 

se pretende é a suspensão da exigibilidade de crédito já inseridos na 

Conta Corrente Fiscal da requerente. ISTO POSTO, conheço, pois, dos 

embargos de declaração para acolhê-los somente para corrigir o erro 

material apontado, fazendo constar na parte dispositiva da decisão que 

deferiu a tutela de urgência os seguintes termos: “Desta forma, presentes 

os requisitos necessários à concessão do provimento vindicado, DEFIRO 

a tutela provisória de urgência para determinar suspensão da exigibilidade 

dos créditos referentes aos débitos objetos dos DAR’s Nº 

9990934641147, 9990936941369, 9990941461400, 9990941652000, 

9990943145238, 9990945741342, 9990945815133, 9990949266002, 

9990955090859, 9990951948662, 9990953014179, 9990954709952, 

9990954868759, 9990955689602, 9990959020898, 9990959108809 e 

9990961912164, até o julgamento da presente ação.” Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015128-10.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO)

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015128-10.2018.8.11.0041 AUTOR: ALESSANDRO NICOLI RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Desconstitutiva de 

Decisão Administrativa com pedido de tutela de urgência proposta por 

Alessandro Nicoli em face do Estado de Mato Grosso, vindicando a 

desconstituição do acórdão do Tribunal de Contas que lhe impôs multa 

administrativa, bem como a restituição dos valores recolhidos a título de 

multa. O valor atribuído à causa é de R$ 1.835,42. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os elementos identificadores da ação, 

em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 

analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no artigo 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a 

competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor 

seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com efeito, além do critério 

econômico previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de 

elencar expressamente as matérias que escapam ao âmbito de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol 

contido no § 1º do artigo 2º. Por fim, a última delimitação imposta pelo 

legislador diz respeito à natureza jurídica das partes, contida no artigo 5º 

da Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, que a resolução do caso em 

apreço envolve, em tese, apenas matéria de direito, não exigindo a 

produção de provas adicionais ou complexas. Não obstante, cumpre 

destacar que embora inserido no microssistema dos Juizados Especiais, o 

Juizado Especial da Fazenda Pública possui regras peculiares, previstas 

em lei própria, que admite a produção de provas complexas, caso 

necessário. Por força das normas postas na Lei nº 9.099/90, que instituiu 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais não admitem a 

produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito de que o Juizado 

Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo procedimento. Tal 

conclusão é equivocada, pois embora os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública e os Juizados Especiais Federais também integrem o 

microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por leis 

próprias, com peculiaridades específicas e competência absoluta, 

admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de competência 

dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das 

causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a aferição dos contornos dessa expressão 

indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador ordinário, sendo 

tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o 

seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de 

sua competência: exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação 

das "causas cíveis de menor complexidade" e dos "crimes de menor 

potencial ofensivo", a serem confiados aos Juizados Especiais, constitui 

matéria de Direito Processual, da competência legislativa privativa da 

União. 2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os 

juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, 

Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que 

outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no artigo 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. Nesse sentido, transcrevo trecho do elucidativo voto 

proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 753.444/RJ, 

onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois 

parâmetros – valor e matéria – para que uma ação possa ser considerada 

de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do 

Juizado Especial Cível. Existem apenas dois critérios para fixação dessa 

competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 

que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia.” Referido julgado restou assim 

ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 

2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor 

e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade de produção de prova 

pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados 

especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 

2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 

18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta 

Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis 

para registrar que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior 

Tribunal de Justiça, não encontrei, até a presente data, qualquer acordão 

que afirme o contrário do paradigma supracitado, ou seja, que a 

complexidade da matéria ou prova seja elemento delimitador da 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, regido pela 

Lei n.º 12.153/09. Malgrado os julgados acerca da competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública sejam mais escassos no âmbito dos Tribunais 

Superiores, na medida em que a lei que o regulamentou foi editada no ano 

de 2009, sua situação se assemelha aos Juizados Especiais Federais, 

cuja regulamentação ocorreu no ano de 2001, por meio da Lei nº 10.259, 

que também estipulou a competência absoluta deste (artigo 3º, § 3º). E 

quanto a este, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e 

remansosa no sentido de admitir que a complexidade da matéria ou das 

provas a serem produzidas é irrelevante para efeitos de fixação de 

competência, como se pode observar dos seguintes julgados: “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) 

“PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO 
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E MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO 

E DA ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) 3. Se o valor da ação ordinária 

é inferior ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da 

Lei 10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no 

rol das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1205956/SC, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

01/12/2010) E quando se fala em matéria como elemento delimitador de 

competência, é certo que tal alusão diz respeito ao rol taxativo previsto no 

§ 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, e não à complexidade da matéria a 

ser analisada. Data máxima vênia, além de importar em franca violação 

aos dispositivos da Lei nº 12.153/09, refoge ao bom senso estipular a 

complexidade da matéria – que sequer é complexa no caso em apreço – 

como elemento delimitador de competência, pois, ao assim agir, o julgador 

estaria criando uma exceção que o próprio legislador não previu, inovando 

em matéria de competência absoluta e afrontando precedente do Superior 

Tribunal de Justiça, como demonstrado alhures. Ademais disso, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla no rol exemplificativo previsto em seu artigo 1º, § 1º, IV e IX, a 

competência deste para processar e julgar ações dessa natureza, senão 

vejamos: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) IV – 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestação de serviços (ICMS); (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” Cabe rememorar 

que ao regulamentar a Lei nº 12.153/09, o Tribunal de Justiça deve ater-se 

aos critérios nela elencados, não podendo inovar ou extrapolar os limites 

contidos na norma de regência. Desse modo, com a devida vênia a 

diversos precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

que determinaram o processamento e julgamento de causas que 

demandavam a produção de provas complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me ao sólido precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, que, à saciedade, confirma que a 

necessidade de produção de prova complexa não é critério delimitador de 

competência na espécie. E para corroborar ainda mais o entendimento 

adotado, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR 

DA CAUSA. LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA LEI N.º 12.153/2009. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. 

Conforme disposto na Lei Federal nº 12.153/2009 e nas Resoluções nºs 

837/2010 e 887/2011 do COMAG, a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é absoluta no foro onde estiver instalado, para as causas 

cujo valor atribuído seja de até 60 salários mínimos. 2. Hipótese em que o 

valor da causa não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, atraindo a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. O fato 

de a demanda tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

afasta a possibilidade de realização da prova pericial, em razão do 

disposto no art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, que prevê a aplicação 

subsidiária das legislações dos Juizados Especiais Estadual e Federal ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública, as quais autorizam a realização de 

prova pericial judicial. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.” (Conflito 

de Competência Nº 70077642619, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 04/06/2018) 

Portanto, considerando que, no momento da propositura da ação o valor 

da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que as partes 

atendem aos requisitos previstos no artigo 5º da Lei nº 12.153/09 e que a 

matéria em apreço não se insere nas vedações contidas no § 1º do artigo 

2º da referida lei, impõe-se o declínio da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Isto posto, reconheço 

e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar 

e julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando 

a remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do artigo 64, §§ 1º 

e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de julho 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1031717-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031717-14.2017.8.11.0041 AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO Vistos, etc. 

Homologo o acordo parcial firmado entre as partes (itens 1 a 6 da petição 

referente ao Id. 13690211), devidamente assinado pelo Procurador Judicial 

do Estado de Mato Grosso nestes autos e pela Procuradora-Geral do 

Estado, bem como pelo representante legal da Associação 

Mato-grossense do Ministério Público e por seus advogados, a fim de que 

produza seus efeitos jurídicos, nos limites do que foi pactuado. Expeça-se 

o competente alvará judicial para levantamento do valor de R$ 221.224,18 

em favor da parte Requerida, atentando-se aos dados bancários 

indicados item 4 da petição do acordo. Do mesmo modo, expeça-se o 

ofício indicado no item 5 da petição do acordo, a fim de que sejam 

averbados na matrícula do imóvel objeto da lide os dados relativos à 

existência da presente ação. Comunique-se o E. Desembargador Márcio 

Vidal, Relator do Agravo de Instrumento nº 1013998-45.2017.811.0000, 

acerca da realização da audiência preliminar de conciliação em 24/4/2018, 

encaminhando-lhe cópia do termo de audiência e da petição do acordo 

entabulado entre as partes, para ciência e deliberação quanto ao pedido 

formulado no item 7 do referido petitório (Id. 13690211 - pág. 4), que versa 

sobre a desistência do recurso citado. Especifiquem as partes as provas 

que eventualmente ainda desejam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

detalhando-as e justificando-as. Após, conclusos para saneador, sem 

prejuízo do eventual julgamento antecipado do mérito, caso cabível. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de julho de 2018. PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038573 Nr: 40872-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO Procurador do Munícipio - OAB:9192/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 904819 Nr: 33458-14.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MOACIR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas pelo Requerido e JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 175791 Nr: 6937-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR ANDRADE AMORIM - OAB:17966/E, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre a proposta de honorários, bem como para 

apresentarem em 15 (quinze) dias os seus quesitos e indicarem, caso 

queiram, assistente técnico, tudo nos termos do art. 465 do CPC, conforme 

decisão de fls.158/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 905360 Nr: 33799-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESSOAL DA SEDUC-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 183051 Nr: 30260-18.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

BRASIL - CSPB, JOÃO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FEDERAÇÃO 

SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

FEESSP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2191, MARCELO HENRIQUE DE OLIVIERA - OAB:20413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, ELISABETE FERREIRA ZILIO (PROC. DO 

ESTADO) - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 736073 Nr: 32471-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 354416 Nr: 24856-44.2008.811.0041

 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: ISAIAS SOARES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757, IARA ALVES QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:18205/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma das 

Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato 

Grosso.Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, 

e remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de 

praxe.Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 353939 Nr: 24503-04.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE PATRICIA CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma das 

Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato 

Grosso.Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, 

e remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de 

praxe.Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 827183 Nr: 33070-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO proc fed - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTE OS PEDIDOS pleiteados para determinar a implantação do 

benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente a data 

25.07.2013, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo 

INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme 

precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 925455 Nr: 46793-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIR MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341756 Nr: 12060-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO SOUZA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT, VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - 

OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIDNEY BERTUCCI, 

para devolução dos autos nº 12060-21.2008.811.0041, Protocolo 341756, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 874755 Nr: 13243-17.2014.811.0041

 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: ANGELA JAIRA BUDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 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 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 721508 Nr: 17013-23.2011.811.0041

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR 

- OAB:OAB/SP 142.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição. Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos 

Modificativos opostos por USINAS ITAMARATI S.A. em face da decisão 

retro, proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, a qual tem o escopo de 

obter o cancelamento do lançamento tributário relativo aos meses de 

dezembro/2001 a abril/2002 constante na CDA nº 20103447 ou, 

alternativamente, a redução da multa aplicada. Proferida a decisão, a qual 

julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora, a ora 

Requerente opôs Embargos de Declaração para que seja retificada a 

decisão proferida, dano análise aos pontos supostamente omissos, 

julgando, consequentemente, a procedência dos pedidos. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, 

eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os 

REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada.Intime-se.Cumpra-se o 

já determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 721508 Nr: 17013-23.2011.811.0041

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR 

- OAB:OAB/SP 142.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015.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

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035945-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO ROBERTO SANCHES OAB - SP75987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento à OS. n. 001/2015-Gab 2, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação. Cuiabá-MT., 4 de julho de 2018 JANEIDE 

MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007327-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - SP34350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que, em cumprimento à OS. n. 001/2015-Gab 2, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos, haja vista o decurso de prazo de citação do 

requerido sem contestação. Cuiabá-MT., 4 de julho de 2018 JANEIDE 

MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000975-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento à OS. n. 001/2015-Gab 2, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação. Cuiabá-MT., 4 de julho de 2018 JANEIDE 

MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1033598-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à 

Execução Fiscal distribuído por dependência à Ação Executiva nº 

1011174-24.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 

2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal nº 

1011174-24.2016.8.11.0041. 3. Em análise ao processo, verifico ausência 

de instrumento procuratório da parte embargante. Diante disso, intime-se, 

o signatário para regularizar sua representação processual, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de tornar nulos os atos por ele praticados. 4. 

Após, renove-se a conclusão. Cuiabá, 14 de novembro de 2017. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013364-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTROGILDON SOARES CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1013364-23.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2017 10:23:21 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: ASTROGILDON SOARES CASTRO CPF: 

094.947.823-72 VALOR DA CAUSA: R$ 3.814,06 CDA's Nº's 1231278; 

1078245; 1328088 - IPTU's. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 03 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013414-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013414-49.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2017 10:25:32 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: BELMIRO DO AMARAL CPF: 

126.402.801. 63 VALOR DA CAUSA: R$ 4.900,25 CDA's Nº's 1196648; 

1037349; 1359650 - IPTU's SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 03 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23401 Nr: 911-26.2013.811.0082

 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): LUIZ ELIAS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do réu, para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21614 Nr: 84-49.2012.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiran Mora Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:, Igor Moreno de Oliveira - OAB:21.960, RAFAEL 

RODRIGUES SOARES - OAB:15559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Patryck 

Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EMBARGANTE: HIRAN MORA CASTILHO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. Defiro o pedido do embargante (fls. 173/173-v).

2. Considerando que o embargado não realizou nova vistoria, tendo 

juntado cópia do Parecer Técnico referente a uma vistoria realizada em 

29-09-2016 (fls. 161/171), expeça-se ofício à SEMA para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, designe técnicos para realização de nova vistoria na 

área denominada fazenda Pampa Alegre, situada no município de Itiquira, 

referente ao processo administrativo n. 104.795/2005, para o fim de 

constatar o cumprimento das medidas mencionadas no TAC s/nº firmado 

em 26-2-2002, verificando se ainda existem áreas de preservação 

permanente degradadas no imóvel e quais as dimensões, ilustrando com 

imagens fotográficas acompanhadas de relatório de análise técnica, 

devendo ser informado o total da área recuperada e a quantidade que 

ainda se encontra degradada, caso exista, sem o pagamento de nova taxa 

de vistoria.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36463 Nr: 3020-71.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16640, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 07 de maio de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35729 Nr: 2482-90.2017.811.0082

 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: EUFRAZIO FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - SPA/SUNOR/SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389/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 de 

intimação de senteça.

 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.: 36464 Nr: 3021-56.2017.811.0082

 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: EXCLUSIVA PARK ADMINISTRAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CESAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470

 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.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34145 Nr: 1385-55.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FEESP-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tomás de Aquino Silveira 

Boaventura - OAB: 3565-B/MT

 Vistos.

1. Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 5 (cinco) dias 

(artigo 8º, da Lei n. 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.

2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo desde logo à avaliação, cujo valor deverá constar do auto de 

penhora.

3. Garantido o Juízo, o executado poderá no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigo 16 da mesma Lei), oferecer embargos.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 486410 Nr: 31122-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA, 

NILTON CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - 

OAB:18220, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB-MT 13714-MT 

- OAB:

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. EMERSON DA SILVA 

MARQUES OAB/MT 16877, defensor do acusado Nilton Cesar da Silva, 

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.: 119678 Nr: 6532-03.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, ROBSON 

DA SILVA - OAB:17056/0

 Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado JOSEILDE SOARES CALDEIRA, 

OAB N. 15236/MT, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 

descritos, com carga desde a data de 25/01/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 500441 Nr: 39443-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JACOME TAVARES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA LVES - OAB:MT 

17867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Portanto, tendo em vista que a ilustre Advogada do reeducando tomou 

conhecimento da decisão agravada em 15/08/2017 e somente interpôs o 

presente recurso mais de dois meses após, em 25/10/2017, em que pese 

tenha sido certificado a tempestividade do recurso, ultrapassou o prazo 

de 05 (cinco) dias descrito na Súmula 700 do STF, de modo que deixo de 

receber o agravo em execução penal interposto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 111884 Nr: 14805-05.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID NAVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Winck do Nascimento 

- OAB:19119

 Vistos, etc...

Trata-se do processo executivo de pena em nome do reeducando David 

Neves Alves.

Na audiência de justificação realizada no dia 07/03/2018 (fl. 802), a 

Defesa pugnou pela progressão do regime de cumprimento de pena, do 

semiaberto para o aberto.

O Ministério Público, por sua vez, requereu que não sejam computados 

como pena cumprida os dias em que o reeducando violou as normas 

atinentes ao monitoramento eletrônico, constantes no relatório de fls. 

790/798.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que no Ofício n. 312/2017/GAB/FUNAC/MT 

(fls. 776/778), a direção da Fundação Nova Chance requereu a 

autorização deste Juízo para que o reeducando laborasse do período das 

22h00min às 06h00min, a partir de 20 de julho de 2017, contudo, a referida 

solicitação não foi apreciada por este juízo, de modo o não recolhimento 

noturno foi detectado pelo monitoramento eletrônico, conforme relatório de 

fls. 790/798.

Assim, o requerimento ministerial de não computar como pena cumprida os 

dias em que o reeducando violou as normas atinentes ao monitoramento 

eletrônico deve ser deferido, tão somente, com relação aos dias em que o 

reeducando deixou de recarregar a tornozeleira eletrônica, totalizando 14 

(quatorze) dias, conforme relatório de fls. 790/798.

Isto posto, elabore-se novo cálculo de liquidação de pena.

Após, abra-se vista às partes para manifestação.

Consigno que o representante do Ministério Público deverá manifestar-se 

acerca do relatório de frequência de fls. 803/804, bem como quanto ao 

pedido de progressão de regime.

Por fim, façam-me os autos conclusos para apreciação do pedido de 

progressão de regime.

Nos termos do artigo 1.372, inciso X da CNGC, proceda-se com a 

colocação de uma tarja preta e uma verde, a fim de sinalizar o pedido de 

progressão de regime.

Proceda-se ainda com a abertura de novo volume, nos termos do artigo 

337 da CNGC.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 430294 Nr: 5920-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIVAN RONDON DO VALE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO DE SOUZA - 

OAB:10246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269/MT

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

 “Vistos, etc.

Ante as declarações prestadas pelo apenado, em consonância com o 

parecer ministerial proferido nesta audiência, acolho as justificativas 

apresentadas pelo recuperando.

Via de consequência, mantenho o regime semiaberto para o cumprimento 

da pena.

Elabore-se o cálculo de liquidação de pena, nos moldes requeridos na 

manifestação ministerial.

 O penitente deverá apresentar a comprovação da atividade lícita em seu 

próximo comparecimento.

Passados 60 dias, vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390844 Nr: 13306-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR MELGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:10 dias

Intimando:Nestor Melgar, Cpf: 14060680125, Rg: 0001755-8 SSP MT 

Filiação: Adelina Melgar, data de nascimento: 26/02/1956, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, casado(a), caminhoneiro, Endereço: Rua Trinta e 

Dois Quadra 26 Casa 04, Bairro: Residencial Celestino, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:Intimação do recuperando para que efetue o pagamento da 

multa no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

1. Em consonância com o parecer ministerial (fls. 172), cumpra-se a 

decisão de fls. 369.

2. Após, preste a informação solicitada por meio do Ofício n. 144/2017/

-SEXEC.

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Eduardo da Silva Queiroz

Portaria:

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 379500 Nr: 21156-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY ETCHEVERR DE CAMPOS, WALTER 

EDSON DE CAMPOS FILHO, FABIANO CONCEIÇÃO DA SILVA, 

CLAUDIVAN GERALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:SEBASTIÃO MOURA DA SILVA

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 514437 Nr: 6948-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, WESLEY 

MARCIO VIEIRA DA CRUZ, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, 

EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA, RAPHAEL SANCHES DE LIMA, YASMIM 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370, JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

PRAZO: 05 DIAS

AUTOS Nº 6948-19.2018.811.0042 – Cód 514437
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ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S):

 ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR

 WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ

 LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

 RAPHAEL SANCHES DE LIMA

 YASMIM NASCIMENTO DA SILVA

 EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA

INTIMANDO:

 DR. JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB/MT 15348

 DRA. DIANA ALVES RIBEIRO OAB/MT 20.370

 DR. ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB/MT 21536-O

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no dia 

07/08/2018, às 15:00 horas, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

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, Jessica Duarte, digitei.

Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018.

Joilson Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 525249 Nr: 17199-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BASSI HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA COCCO - OAB:, 

THIAGO BARRETO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE OAB/MT 14.894

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB/MT 9770

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jessica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 506733 Nr: 45739-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR JUNIOR DE SOUZA TAQUES, IKARO 

VINICIUS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 DO CPP

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DRA. PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB/MT 13.936

DR. MANOEL COSTA PARRIÃO - OAB/MT 13.944

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 525923 Nr: 17867-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE VICTOR PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSÉ RODRIGUES - 

OAB:25.093/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEF. PRELIMINAR

Prazo:10(DEZ)

Intimando:DR. IGOR JOSÉ RODRIGUES - OAB/MT 25093/0

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489835 Nr: 29287-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO LIMA, FLAVIANE FERNANDES 

BOMDESPACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDINO LIMA, Cpf: 08111189168, Rg: 

0192863-5, Filiação: Geraldo Cardoso Lima Benedita Mª Lima, data de 

nascimento: 03/08/1951, natural de Jangada-MT, solteiro(a), corretor de 

veiculo, Telefone 65 99938-9400. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 12 de fevereiro de 2017, por votla das 19h00min, 

em estabelecimento comercial denominado Davi Veículos, situado na 

avenida Beira Rio, bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT, os denunciados 

GERALDINO E FLAVIANE, com consciência e vontade, em liame subjetivo 

e relevância causal de condutas, subtraíram para si, mediante rompimento 

de obstáculo, vários objetos pertencentes ao referido comércio.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 29287-06.2017.811.0042(Código: 

489835)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S):GERALDINO 

LIMAFLAVIANE FERNANDES BOMDESPACHOVistos etc.Compulsando os 

autos, verifica-se que o réu GERALDINO LIMA não foi citado pessoalmente 

(fls. 65/65), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 67 e determino 

que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo o implicado, certifique-se e abra-se novas vistas ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018.LÍDIO 
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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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 03 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521525 Nr: 13555-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA, Cpf: 

04032889163, Rg: 2207513-5, Filiação: Marilda dos Santos Oliveira e João 

Ubirajara de Almeida, data de nascimento: 03/12/1990, brasileiro(a), 

solteiro(a), montador de barracão. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 14 de abril de 2018, por volta das 15h00min, em 

via pública situada no Bairro Centro Sul, nesta urbe e comarca, o 

denunciado ELEANDRO portava , 07 (sete) munições, calibre .38, intactas, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

bem como porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 13555-48.2018.811.0042(Código: 

521525)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): ELEANDRO 

DOS SANTOS ALMEIDAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que 

o réu ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA não foi citado pessoalmente 

(fls. 54/55), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 56 e determino 

que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo o implicado, certifique-se e abra-se novas vistas ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 26 de junho 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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 03 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523335 Nr: 15344-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 145 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN, Cpf: 

95656545172, Rg: 2202805-6, Filiação: Wilson Dutra Pleffken e Cleonice 

Miranda da Silva Pleffken, data de nascimento: 10/03/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 9602-5775. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 17 de abril de 2018, por volta das 01h20min, no 

estabelecimento comercial denominado "Cristalina Lanches", situado na 

avenida Jornalista Arquimendes Pereira Lima, nesta urbe e comarca, o 

denunciado DABISON, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de 

obstáculo, consiente na destruição de três cadeados, objetos móveis, 

pertencentes ao referido comércio, não logrando êxito em sua empreitada 

delitiva por circunstâncias alheias a sua vontade.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 15344-82.2018.811.0042(Código: 

523335)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): DABISON LUIZ 

DA SILVA PLEFFKENVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

réu DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN não foi citado pessoalmente (fls. 

55/56), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 59 e determino que 

o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 26 de junho 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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 03 de julho 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.: 403113 Nr: 7444-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MORAES CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7444-53.2015.811.0042 (CÓDIGO: 403113)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: WAGNER MORAES CHARUPA

 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.
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Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 379177 Nr: 20825-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARLON DOS SANTOS, ANDERSON 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em face da ausência do réu.

II – Defiro o pedido ministerial e oficie-se o Juízo deprecado para 

devolução da carta precatória expedida desde Juízo devidamente 

cumprida.

III – Designo audiência para o dia 26.07.2018 às 16h00 para o 

interrogatório do réu Victor Marlon dos Santos.

IV – Intime-se.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377329 Nr: 18800-79.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER LUAN DE OLIVEIRA, DOUGLAS 

THAYSNA SANDRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

CAMPOS - OAB:

 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 – 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 (Roger)

CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA CAMPOS

 Advogada defesa (Douglas)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 89365 Nr: 9784-82.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 PROCESSO CRIME N°: 9784-82.2006.811.0042 (Código: 89365)

Vistos etc.

Concernente aos objetos encaminhados a este Juízo conforme ofício de 

fl.118, DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Às providências.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de DireitoPROCESSO CRIME N°: 9784-82.2006.811.0042 (Código: 

89365)

Vistos etc.

Concernente aos objetos encaminhados a este Juízo conforme ofício de 

fl.118, DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Às providências.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 341668 Nr: 1495-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, PAULO 

RICARDO LEITE DOS SANTOS, JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 PROCESSO Nº 1495-19.2013.811.0042 Cód. 341668

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA

PAULO RICARDO LEITE DOS SANTOS

JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA FILHO

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que restam pendentes o interrogatório 

dos réus LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA e PAULO RICARDO LEITE 

DOS SANTOS, bem como a oitiva da testemunha Bruna.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

26.07.2018 às 15h00min.

Defiro cota ministerial de fl. 57, determinando que a testemunha, bem como 

os acusados sejam intimados nos endereços indicados pelo Parquet.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380724 Nr: 22468-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL CORREIA ALEIXO, JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DO CARMO FERREIRA - 
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OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:, RAQUEL CALMON 

FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Intimar a defesa dos réus RAPHAEL CORREIA ALEIXO e JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA para que, no prazo de 05 dias, justifique a ausência à 

audiência de 29/06/2018, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao 

mandato, sob pena de se configurar abandono de causa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 80580 Nr: 1594-33.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PEREIRA DE SOUZA, GILMAR DO 

NASCIMENTO, LAZARO FERREIRA DE SOUZA, JOÃO APARECIDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 317697 Nr: 16956-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21.705-B

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377722 Nr: 19230-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOUZA, GERSON ALVES FARIA DE 

LIMA, EDIMAR ORMENEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16.247B

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 382986 Nr: 24871-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CHAGAS, CLEVERTON 

APARECIDO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - OAB:5341

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400718 Nr: 4938-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 
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MAGALHÃES - OAB:

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 407544 Nr: 12179-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUTRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WHASLEN FAGUNDES - OAB:

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 409111 Nr: 13793-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PALL ORTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 422170 Nr: 27764-27.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSTOPHER LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 430896 Nr: 6614-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA, VICTOR LUCAS 

FERREIRA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio roberto da silva - 

OAB:19613/0

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.
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LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 434787 Nr: 10944-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ARBUÊS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 437714 Nr: 14132-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438080 Nr: 14492-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROZO - 

OAB:14844

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438821 Nr: 15294-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 442066 Nr: 18737-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR DA SILVA STEFFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:20937/MT

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.
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II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 451495 Nr: 28590-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX FEITOSA MILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 455639 Nr: 32897-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 Vistos etc.

I- Considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada nos 

autos, uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer atividades, 

a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à Presidência, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, REVOGO a decisão que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos.

II – Contudo, deixo de designar nova data, uma vez que, este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

Carta Precatórias.

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.

III - Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 3 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512534 Nr: 5206-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR GUIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVANIR GUIDO PEREIRA, Cpf: 

45338434920, Rg: 3.645.818-6, Filiação: Antônio Guido Pereira e Maria 

Aparecida dos Santos, data de nascimento: 25/11/1963, brasileiro(a), 

natural de Ubiratã-PR, convivente, mecânico de automóveis, Telefone 

993122211. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 15h00min, 

na Avenida General Vale, bairro Bandeirantes, nesta urbe e comarca, o 

denunciado DEVANIR ofendeu a dignidade e o decoro de Aluízo Rodrigues 

Manoel, ao xingá-lo e tratá-lo com menoscabo, dizendo: "pau de fumo, um 

saco de carvão que o atendeu" (sic).

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 5206-56.2018.811.0042(Código: 

512534)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): DEVANIR 

GUIDO PEREIRAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

DEVANIR GUIDO PEREIRA não foi citado pessoalmente (fl. 50), diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 51 e determino que o acusado 

seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 26 de junho 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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 04 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 506103 Nr: 45094-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA, 

ANDRE FELLIPE SILVA XAVIER CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima mencionado(s), 
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para comparecer(em) perante este Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, no DIA 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de 

participar da audiência una de Instrução e Julgamento, nos autos acima 

mencionados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481167 Nr: 20933-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR RAMOS DA SILVA, MANOEL DA 

ROSA STIEVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEIR RAMOS DA SILVA, Cpf: 

01299015123, Rg: 10181768, Filiação: Maria Ramos da Silva e Jose 

Juvenal da Silva, data de nascimento: 31/01/1976, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor. 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. BEM COMO, PARA QUERENDO APRESENTAR RECURSO 

DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL..

Sentença: Diante do exposto e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, para 

CONDENAR os réus VALDEIR RAMOS DA SILVA e MANOEL DA ROSA 

STIEVEN, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, 

§1º e §2º, do Código Penal.Em razão disso, passo a dosar a pena a 

ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, 

ambos do Código Penal.(...)Do Réu VALDEIR RAMOS DA SILVAA pena 

prevista para o crime de roubo impróprio (§1º, art. 157, CP) é de reclusão 

04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Ao analisar as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se 

recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. 

Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado possui passagens, 

porém não possui condenações transitadas em julgado em data anterior a 

este fato, sendo, portanto, tecnicamente primário. Quanto à conduta social 

não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente 

não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há 

laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer 

distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são 

normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a 

espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo 

comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência 

material do réu. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59, do 

Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 dias-multa.Não existem atenuantes a serem 

consideradas.Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, 

porém existe a causa de aumento, a saber, o concurso de pessoas, razão 

pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 

04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) 

dias-multa.Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor 

de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo 

vigente.A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do 

Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do 

Estado/MT.Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao 

fato do réu ser primário fixo o REGIME SEMIABERTOpara o início do 

cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal. Considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, bem 

como a inexistência dos requisitos necessários à prisão preventiva, 

disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP CONCEDO ao réu a liberdade 

provisória e o direito de recorrer em liberdade.Inviável a substituição de 

pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave 

ameaça, conforme prevê o inciso I do mesmo artigo.DEIXO DE CONDENAR 

os réus nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em 

razão da ausência de debate processual a respeito do valordos danos a 

serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustentá-los, 

primando assim, pelo devido processo legal. Outrossim, ressalte-se que 

nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo material 

em voga, na esfera cível.Deixo de condenar os sentenciados nas custas, 

vez que assistidos pela Defensoria Pública.Em que pese os réus tenham 

ficado presos provisoriamente, deixo de realizar a detração determinada 

no artigo 387, § 2º do CPP, ante a divergência jurisprudencial acerca de 

sua realização.Entendo que a aplicação da detração por este juízo nesta 

fase criaria um critério injusto para o condenado, ante a impossibilidade de 

análise de outros parâmetros realizados no juízo de execução, tais como o 

cumprimento do prazo de 1/6 ou 2/5 da pena, bom comportamento do 

preso, trabalho exercido, etc.Assim, necessário se faz que a análise da 

detração seja realizada pelo juízo da execução penal.Nos termos do art. 

91, II, “a” e “b” do Código Penale calçado no entendimento jurisprudencial , 

DECLARO o perdimento em favor da União de eventuais objetos 

apreendidos que tenham correlação com o crime. Igualmente, DETERMINO 

a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a 

quem de direito, desde comprovada sua propriedade. Se decorridos 90 

(noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e não houverem sido 

reclamados os bens supramencionados, DECRETO a perda das coisas 

apreendidas em favor da União.Considerando a condenação dos réus, 

havendo fiança depositada nestes autos, aplico o disposto no art. 336, do 

Código de Processo Penale DETERMINO que o valor recolhido seja mantido 

depositado, para ao eventual pagamento de custas, indenização do dano, 

prestação pecuniária e multa , em havendo condenação dessas verbas no 

presente feito. Havendo saldo remanescente, restitua-se aos réus ou 

seus sucessores, intimando-os para tanto, expedindo-se edital, se 

necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 

10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da importância 

depositada. Escoado o prazo sem manifestação, DECLARO desde já o 

perdimento de qualquer importância lícita depositada nos autos em favor 

do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.Existindo armas, simulacros ou 

munições apreendidos nos autos, a razão de não mais interessarem à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino 

sejam as mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região para 

doação a órgão de segurança pública ou destruição conforme o 

caso.Comuniquem-se às vítimas a respeito deste ato sentencial, conforme 

preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.Havendo réu 

preso, EXPEÇA-SE o PEC provisório, conforme Resolução 113 do CNJ.Em 

se tratando de réu solto na data desta sentença condenatória, certificada 

a existência de recurso tempestivo das partes, DETERMINO expedição de 

PEC provisório, logo após a confirmação desta sentença em segundo 

grau, independente do trânsito em julgado do v. acordão, conforme 

recentíssimos julgados do STFe STJ .Em observância ao artigo 22 da 

Resolução nº. 113 de 20 de abril de 2010, para os fins colimados nos 

artigos 95 e 117, inciso VI, do Código Penal, comunique-se esta decisão 

aos Juízos das condenações anteriores dos acusados, bem como ao 

Juízo de execução.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

sentença, procedam-se as seguintes providências: a)LANCE-SE o nome 

dos réus no rol dos culpados;b)COMUNIQUE-SE acerca da condenação ao 

Departamento de Polícia Federal, através de sua Superintendência 

Regional, para seu devido registro no Sistema Nacional de Identificação 

Criminal – SINIC.c) COMUNIQUE-SE o Tribunal Regional Eleitoral, consoante 

inteligência do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal;d)INFORME-SE 

ao Juízo da Execução Penal, que ficará a seu cargo o recolhimento dos 

valores atribuídos a título de pena de multa, em conformidade com o 

disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal.e) FORME-SE o PEC 

definitivo;f)Certifique-se quanto à existência de demais objetos 

apreendidos nos autos, em caso positivo, comunique-se o trânsito em 

julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote as 

providências cabíveis, nos termos do capítulo 07, seção 20 item 7.20.7 da 

CNGC.g)Dê-se baixa e ARQUIVE-SE o presente processo.h)Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Notifique-se o Ministério Público e a Defesa do 

conteúdo desta sentença.Às providências. Cuiabá/MT, 26 de abril de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WEKSLEY BALTAZAR 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 04 de julho de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422973 Nr: 28636-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARTINS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO MARTINS NUNES, Cpf: 

06819012179, Rg: 28649907, Filiação: Maria da Guia Borges Martins e 

Paulo Nunes Diniz, data de nascimento: 15/12/1994, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone 62-99214-1013. 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 24/07/2015, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 155, §4°, INCISO II 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): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 502151 Nr: 41175-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LUIS DE FARIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO(A) DA DELEGACIA 

ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TRAJANO CAETANO 

DA SILVA TOMASINE - OAB:23489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Assim, não há qualquer direito líquido e certo do Impetrante a ser 

amparado, já que o veículo foi legalmente apreendido e, só será possível 

extrair a certeza do direito do Impetrante com a conclusão do inquérito 

policial ou o término da instrução criminal e a prolação de sentença na 

Ação Penal. Ante ao exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos 

da fundamentação(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 471886 Nr: 11737-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA 

ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 "(...)Considerando que os presentes autos não pertencente às Metas do 

CNJ, portanto que deverá aguardar pauta conforme decisão de fls. 77, 

determino, quanto à(s) arma(s) apreendida(s), após a juntado do Laudo 

Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos termos do 

art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que manifestem, 

no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na restituição, mediante 

apresentação das documentações necessárias(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 444831 Nr: 21661-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER FABIAN FRANCISCO DOS SANTOS 

FERREIRA, HELFLISMAR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MOACIR ALMEIDA 

FREITAS - OAB:727/MT

 “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 04/06, dos autos para condenar os réus Walter Fabian 

Francisco dos Santos Pereira e Helflismar Martins da Silva, já qualificados 

no processo, nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 

Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena dos Acusados.(...) 3.1 - ACUSADO 

HELFLISMAR MARTINS DA SILVA: (...) Tendo reconhecido a causa 

especial de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, 

do Código Penal, dou o acréscimo mínimo de um terço, à pena-base, o 

elevando-a, para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E 

MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 

33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o 

início do cumprimento da pena.(...)”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471886 Nr: 11737-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA 

ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 03507415001892 e atualmente em local incerto e 

não sabido RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, Cpf: 

65543114168, Rg: 0708019-0, Filiação: Leonora Pereira Lima e Antonio 

Cezario Miguel Aschar, data de nascimento: 23/04/1975, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 65 9 

9992-3826. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DO PROPRIETARIO DE BOA FÉ, 

PARA QUE MANIFESTE SOBRE O LAUDO E IINTERESSE NA RESTITUIÇÃO 

DA ARMA APREENDIDA NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Processo cód. 471886Denunciado: Ricardo Alexandre 

Pereira Lima Aguiar. Considerando que os presentes autos não 

pertencente às Metas do CNJ, portanto que deverá aguardar pauta 

conforme decisão de fls. 77, determino, quanto à(s) arma(s) 

apreendida(s), após a juntado do Laudo Pericial, notifiquem-se as Partes e 

proprietário de boa-fé, nos termos do art. 1.479 da CNGC, (Defensor 

constituído pelo DJE), para que manifestem, no prazo de 15 dias, sobre o 

laudo e interesse na restituição, mediante apresentação das 

documentações necessárias.Decorrido o prazo sem manifestação ou 

impugnação, considerando que não há mais interesse à persecução 

penal, oficie-se à MMª Juíza Diretora do Fórum, para que determine as 

providencias que se fizerem necessárias para encaminhamento a uma 

das Unidades do Exército Brasileiro, conforme prevê a parte final do art. 

1.479 da CNGC.Na hipótese de não haver sido juntado o laudo pericial, 

providencie-se e após cumpram-se as determinações descritas linhas 

acima.Quanto às demais apreensões, se houver, serão decidas no 

momento do julgamento do feito e, em se tratando de documentos 

pessoais ou cartões de créditos, desde que não duvidoso e pertencente 

ao interessado, proceda-se na forma da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de 

abril de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 03 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 522862 Nr: 14877-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, SUMAICK 

SANTANA DO NASCIMENTO, YURI FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737, MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR DEFESA ESCRITA, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 424204 Nr: 29961-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 INTIMAR A DR LEIDINEIA KATIA BOSI/MT 14981, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 30 DE JULHO DE 2018 ÀS 15:00 

HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 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): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, MILTON SANTIAGO LOPES 

DUARTE, CARLOS ALBERTO PEREIRA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, 

Eder da Silva Gomes - OAB:24.022, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869/0, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6610/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, 

Cpf: 49514350200, Rg: 1498141-6, Filiação: Amado Ponciano e Josefa 

Aliendre, data de nascimento: 05/03/1977, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MT, convivente, técnico em informática, Telefone 9308-7504, 

atualmente em local incerto e não sabido DANIEL DA SILVA GUIA, Cpf: 

57088861100, Rg: 07757433, Filiação: João Alves da Guia e Miletina Tita 

da Silva Guia, data de nascimento: 27/11/1976, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), vendedor de automóveis, Telefone 8401-4938 e 

atualmente em local incerto e não sabido MILTON SANTIAGO LOPES 

DUARTE, Rg: 00185617-9, Filiação: Dionísia Lopes Penajo e Emílio Duarte, 

data de nascimento: 28/12/1981, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos réus MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO 

como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, praticado duas vezes, e 

art. 35, caput da Lei 11.343/06, delitos estes praticados em concurso 

material (art. 69, caput, CP) e incidindo em todos os referidos delitos as 

causas de aumento previstas nos incisos V e VII, do art. 40 da Lei 

11.343/06; DANIEL DA SILVA GUIA como incurso no art. 33, caput, da Lei 

11.343/06, praticado duas vezes, e art. 35, caput da Lei 11.343/06, delitos 

estes praticados em concurso material (art. 69, caput, CP) e incidindo em 

todos os referidos delitosas causas de aumento previstas nos incisos V, 

do art.40 da Lei 11.343/06; MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE como 

incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, praticado duas vezes, e art. 

35, caput da Lei 11.343/06, delitos estes praticados em concurso material 

(art. 69, caput, CP) e incidindo em todos os referidos delitos as causas de 

aumento previstas nos incisos V e VII, do art. 40 da Lei 11.343/06, acima 

qualificados, para comparecimento a audiência de instrução, interrogatório 

e julgamento, que se realizará no dia 18/07/2018, às 14:00 horas.

Resumo da Inicial: “(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENÚNCIA a Vossa Excelência Daniel da Silva Guia (...) Mário César 

Aliendre Ponciano (...) Milton Santiago Lopes Duarte (...) como incursos no 

art.33, caput, da Lei 11.343/06, praticado duas vezes, e art.33, caput, da 

Lei 11.343/06 (...)”.

Despacho/Decisão: "(...) Por fim, forte a Portaria n° 841/2018-PRES, que 

declarou ponto facultativo o dia 02/07/2018, mister se faz redesignar a 

audiência retro para o dia 18/07/2018, às 14h00min.Procedam-se as 

devidas anotações. Intimem-se. Requisitem-se Ciência ao Ministério Público 

e a Defensoria Pública.Às providências necessárias. 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, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos.

Cuiabá, 29 de junho de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 455578 Nr: 32833-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIANI BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:17306

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517101 Nr: 9435-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do Habeas Corpus 

impetrado em favor da acusada.

Tendo em vista que até a presente data a defesa da acusada não 

apresentou defesa preliminar em favor da ré, intime-se esta, 

pessoalmente, para constituir novo advogado para tal fim ou informar sua 

impossibilidade, diante de sua hipossuficiência, para que, neste último 

caso, a Defensora Pública que oficia junto a esta Vara Especializada dê 

prosseguimento ao seu patrocínio.

Caso a denunciada informe a segunda opção, encaminhem-se os autos 

para a Defensora Pública apresentar defesa preliminar em favor daquela.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 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): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, MILTON SANTIAGO LOPES 

DUARTE, CARLOS ALBERTO PEREIRA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, 

Eder da Silva Gomes - OAB:24.022, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869/0, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.

Os autos me vieram conclusos para analisar a petição de fl. 1484, onde a 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALENTES DE DAVI requer o perdimento em 

seu favor do veículo Saveiro Cross apreendido nos autos, quando do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu 

RONALDO NERES DA SILVA.

Pois bem.

 Malgrado os serviços prestados pela ora requerente à sociedade, 

esclareço que os perdimentos dos objetos apreendidos nos autos serão 

objeto de análise, tão somente, quando da prolação da sentença (art. 63, 

da Lei de Drogas), fase esta, que, por sua vez, não se encontra o 

processo.

Por isso, sem maiores delongas, consoante cota ministerial de fl.1498, 

INDEFIRO o pedido em tela.

Sobre o pedido de cautela de fl. 1499, ouça-se o Ministério Público.

Tendo em vista o teor do telegrama de fl. 1519, torna-se prejudicado a 

análise do pedido de fls. 1446/1451.

Proceda-se a inclusão dos mandados de prisão expedidos em desfavor 

dos réus Milton, Daniel e Mario Cesar no BNMP 1.0.

Por fim, forte a Portaria n° 841/2018-PRES, que declarou ponto facultativo 

o dia 02/07/2018, mister se faz redesignar a audiência retro para o dia 

18/07/2018, às 14h00min.

Procedam-se as devidas anotações. Intimem-se. Requisitem-se Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 526624 Nr: 18608-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de restituição aforado por JANE MARIA DE SOUZA, 

onde a mesma pretende que lhe seja restituído o veículo apreendido na 

residência do réu Ronaldo Neres da Silva, quando do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão domiciliar.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou 

desfavorável ao pedido de restituição.

É o breve relato.

 Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de 

Processo Penal.

No presente caso, verifico que, conquanto o veículo Saveiro Cross esteja 

em nome da requerente, conforme se denota pelos documentos de fls. 

21/25, a mesma confirmou que vendeu o automóvel para a pessoa de 

Douglas de Campos Pereira, inclusive, juntou às fls. 14/16 o contrato de 

compra e venda, o qual foi lavrado no ano de 2012. Logo, como a 

transferência da propriedade se opera com a tradição, o veículo não mais 

lhe pertence .

Noutro giro, entendo que se deve aguardar o término da instrução criminal, 

pois somente durante a referida fase processual é que serão produzidas 

provas a fim de demonstrar se o veículo ora em questão era ou não 

habitualmente utilizado para a prática ilícita pelo réu RONALDO, já que, 

como é cediço, o mesmo supostamente integra uma associação criminosa 

voltada para o tráfico de drogas e, ademais, sua função, em tese, era 

“arquitetar” todo transporte do entorpecente adquirido pelo grupo no 

Estado do Mato Grosso do Sul para esta Capital, utilizando, inclusive, carro 

“batedor”.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO 

TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM 

PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO 

ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTERESSE PROCESSUAL 

DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO 

DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo 

para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se 

reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente 

após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, 

haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a 

fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 

- Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011). 

(TJ-PR 7921597 PR 792159-7 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data 

de Julgamento: 08/03/2012, 5ª Câmara Criminal).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela.

Com o decurso do prazo recursal, extraia-se fotocópia da presente 

decisão e encarte-a nos autos principais (Código n° 484619) e, na 

sequência, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Expediente necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 455578 Nr: 32833-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIANI BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:17306

 Vistos etc.

Os autos me vieram conclusos para apreciar o pedido da defesa do 

suspeito, para que seja revogada em favor do investigado a medida 

cautelar de monitoração eletrônica.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido (fls. 124/125).

É o breve relato. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que o suspeito vem cumprindo 

as condições cautelares que lhe foram impostas, demonstrando, com isso, 

interesse em manter o bom andamento da marcha processual.

Atento a isso, bem como a manifestação favorável do “Parquet”, entendo 

que o monitoramento eletrônico tornou-se dispensável e a sua revogação 

não representa risco à futura instrução processual, até porque o 

investigado tem residência fixa nesta cidade, é primário e, ademais, 

embora o crime em tela tenha ocorrido há 01 (um) ano, ainda não há 

previsão para conclusão do inquérito policial, diante da ausência de 

reagente para periciar os medicamentos apreendidos.

Desse modo e em harmonia com o parecer Ministerial, DEFIRO o pedido da 

defesa para REVOGAR a medida de monitoramento eletrônico aplicada ao 

investigado GRAZIANI BENEDITO DA SILVA, ficando mantidas as outras 

medidas cautelares que lhe foram impostas.

Via de consequência, DETERMINO que se intime o suspeito para que 

compareça à Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de que remova a 

tornozeleira eletrônica e devolva os equipamentos, devendo a Secretaria 

oficiar referida central sobre a presente decisão.

Ainda, DEFIRO o requerimento ministerial contido no último parágrafo de 
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seu parecer. Para tanto, oficie-se conforme pugnado.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 323956 Nr: 3259-74.2012.811.0042

 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): ANDRE LUIZ DE ASSUNÇÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8.661

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504414 Nr: 43441-29.2017.811.0042

 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): BIANCA APARECIDA MORAES DE SIQUEIRA, 

WYRES GABRIEL SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Bianca Aparecida Moraes de Siqueira, Cpf: 

06421744150, Rg: 25163914 SSP MT Filiação: Joaquim Benedito de 

Siqueira e James Moraes de Oliveira, data de nascimento: 07/01/1996, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua G, 

Qd. 61, Casa 06, Bairro: Centro America, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, 

conforme resumo da inicial em anexo, para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo 

que em defesa preliminar, a acusada poderá arguir preliminares e invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 

(cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da inicial:"(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia BIANCA APARECIDA MORAES DE SIQUEIRA, como incursa no 

artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, c/c artigo 29, caput, do Código 

Penal.

Decisão/Despacho:DETERMINO que a notifique, por edital. Decorrido o 

prazo do edital sem que a acusada apresente sua defesa, NOMEIO, desde 

já, a Defensora Pública que oficia junto a esta Vara Especializada para 

patrocinar a defesa da mesma, devendo, para tanto, os autos serem 

encaminhados àquela, a fim de apresentar a defesa prévia em favor da ré, 

assim como do acusado, conforme já determinado às fls. 108/109.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): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 159398 Nr: 6748-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GYSNEY DA CRUZ NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 119409 Nr: 9964-93.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVILENE FERREIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAUJO SANCHES - OAB:4083, ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA 

- OAB:743

 Autos n. 9964-93.2009.811.0042.

I – O Ministério Público manifestou pelo reconhecimento da pretensão 

punitiva para julgar extinta a punibilidade do crime imputado a acusada 

Evilene Ferreira de Mendonça, nos termos do artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal.

 É o relatório. Decido.

De fato, é importante ressaltar que não se configurou o §9º do artigo 129 

do Código Penal, pois a relação ex-nora – sogra não está acobertada pelo 

referido parágrafo, bem como o fato não se prevalece de relação 

doméstica de coabitação ou de hospitalidade.

 Assim, o delito praticado é o de lesão corporal de natureza leve previsto 

no artigo 129, caput, do Código Penal.

A pena prevista para o crime varia de 03 meses a 01 ano de detenção.

Considerando a pena máxima cominada em abstrato (01 ano) com os 

prazos prescricionais entabulados no artigo 109, inciso V, do Código 

Penal, constata-se que sua prescrição ocorre em 04 anos.

 Dessa maneira, observo que operou a prescrição da pretensão punitiva, 

pois entre a data do fato e o recebimento da denúncia se passaram mais 

de 7 anos.

 Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Evilene Ferreira de Mendonça, 

qualificada nos autos, o que faço na forma do artigo 107, inciso IV, 

combinado com artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor do fórum da Comarca.

II – P. R. I.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444987 Nr: 21832-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: antonio marcos lopes - 

OAB:, FERNANDA MAY - OAB:

 Autos nº 21832-24.2016.811.0042

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 06.08.2018 às 14 horas e 40 

minutos.

 II. Determino a condução coercitiva da testemunha Luciedio Rodrigues 

Lisboa.

III. Comunique-se ao juízo deprecante.

IV. Int.

 V. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 16335-73.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18.049

 CERTIFICO que serve a presente para retificar a certidão de fl. 321 dos 

autos, quanto a data da audiência de inquirição da testemunha arrolada 

pelo Ministério Público, Izolina da Silva Almeida, nos autos de Carta 

Precatória nº 1220-27.2018.811.0032, código 81247. A referida certidão 

(fl. 321) tem por finalidade FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu, na pessoa de 

seu ADVOGADO, para ciência da Informação recebida e juntada às fls. 

315/320 dos autos, para, querendo, acompanhar o cumprimento do ato. 

Assim, onde se lê: "que foi redesignada audiência para o dia 19 de junho 

de 2018, às 15h15min", leia-se: que foi redesignada audiência para o dia 

19 DE JULHO DE 2018, às 15h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 370874 Nr: 11447-85.2014.811.0042

 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): CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para 

ciência da audiência designada pela 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, 

nos autos da Carta Precatória n. 10419-04.2018.811.0055, para o dia 

22/08/2018, às 15h, com a finalidade de proceder a oitiva da testemunha 

Joel da Silva Guedes, para que o causídico acompanhe a audiência no 

Juízo Deprecado, caso contrário, a ré deverá firmar declaração de 

impossibilidade de custear a ida do advogado àquele Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 135327 Nr: 2451-74.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICG, GEM, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência do Ofício nº 1346/2018 (fls.356-356v) recebido da 2ª Vara Criminal 

e Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis -MT em que, foi 

designada audiência para o dia 24/07/2018, às 14h, para inquirição da 

Testemunha ERONIL AMBRÓSIO DE ARRUDA, nos autos de Carta 

Precatória nº 1646-82.2018.811.0050, Código 99180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162535 Nr: 9864-07.2010.811.0042

 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): SEBASTIÃO DOS SANTOS BATISTA, ADELIO 

KOCH, LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA, AGENOR FERRAZ DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - 

OAB:, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209, MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:5.958, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.6860

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência do envio de Carta Precatória para:

1) Comarca de ALTO TAQUARI-MT, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183475352, em 03.7.2018, com a finalidade de 

inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público, JOSÉ SILVÉRIO 

BORGES, bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva 

naquele juízo.

2) Comarca de SANTA FÉ DO SUL –SP, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183475824, em 03.7.2018, com a finalidade de 

inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, 

CLAUDOMIRO DA SILVA e ISAURA DOS SANTOS MORAES (residentes 

no município de Rubineia-SP), bem como para, querendo, acompanhar o 

trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156406 Nr: 3756-59.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS PEIXOTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 REDESIGNO para o dia 30.8.2018, às 13h30min, sessão de instrução 

visando sua oitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529422 Nr: 21234-02.2018.811.0042

 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: JOSÉ PEREIRA DA FONSECA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.No que tange 

ao procedimento, o Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 

334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais 

e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação.CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido Codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias.Intimem-se.Às 

providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 147920 Nr: 15169-06.2009.811.0042

 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): GERSON FERREIRA DA SILVA, JOSUÉ 

BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 Intimação do advogado dos réus, Dr. Ardonil M. Gonzalez Junior, OAB/MT 

13.945, conforme despacho/decisão de fl. 499, a seguir transcrito: 

"VISTOS ETC. Tendo em vista o ofício de fl. 496, bem como a orientação 

do STF no sentido de que o interrogatório do acusado se dará ao final da 

instrução processual (HC 127900, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 

julgado em 3.3.2016, divulgado 2.8.2016 e publicado 3.8.2016), 

REDESIGNO a sessão de instrução visando a oitiva da testemunha de 

defesa 3º SGT PM Claudio Ferreira Barbosa e o interrogatório dos réus 

para o dia 16.08.2018, às 13h30min. Expeça-se o necessário para a 

realização do ato. Às providências".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 382015 Nr: 23841-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 
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CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o andamento 

do feito, 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.: 168646 Nr: 15939-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFB, MADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - 

OAB:21.288, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA - OAB:16613

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a ausência do advogado do réu Marco Antônio, com fulcro 

no artigo 431 § 5° do CPPM, REDESIGNO a sessão de julgamento para o 

dia 16.7.2018 às 13h30min, alertando a defesa de que em caso de nova 

ausência o advogado será substituído por outro.

 Intime-se o advogado ausente.

Os presentes saem intimados.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 166595 Nr: 13898-25.2010.811.0042

 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): ILDES BENEDITO NUNES, FRANCISCO FILHO 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, 

TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887

 VISTOS ETC.

Os réus Ildes Benedito Nunes e Francisco Filho do Nascimento foram 

denunciados pelo Ministério Público pela prática dos crimes previstos nos 

artigos 243 e 319, ambos do Código Penal Militar (fls. 8/11).

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 18.11.2013 (fl. 206 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 

18.11.2013, causa interruptiva nos termos do art. 125, §5°, I, do CPM.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus ILDES 

BENEDITO NUNES e FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO, 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.

Outrossim, em relação ao crime remanescente (243, CPM), DESIGNO 

sessão de julgamento para o dia 25.07.2018, às 16h.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 480021 Nr: 19826-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO VITOR DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) ALMAR 

BUSNELLO para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 11/06/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 511837 Nr: 4469-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON ACASSIO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) AUGUSTO 

CEZAR DE AQUINO TAQUES para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa; 

bem como sob pena de busca e apreensão dos autos, considerando que 

está em carga fora da secretaria desde 13/06/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 455600 Nr: 32860-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA, AZIR 

PEDROSO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANCA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) EDNO DE 

FRANCA BARRETO para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 15/05/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 522018 Nr: 14001-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE CRISTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) JOEL 

FELICIANO MOREIRA para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 20/06/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 422993 Nr: 28660-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR FERREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) JOSÉ 

BATISTA FILHO para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 19/06/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 385544 Nr: 27606-06.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO, 

FABIANO LOPES PENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN) para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa; 

bem como sob pena de busca e apreensão dos autos, considerando que 

está em carga fora da secretaria desde 25/06/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 519444 Nr: 11604-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA DA DELEGACIA 

ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO FABRICIO MARQUES DE ALMEIDA, 

ALEX GABRIEL SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS SOUZA 

LIMA - OAB: Nº 21.278

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) MARCUS 

VINICIUS SOUZA LIMA para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob 

pena de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga 

fora da secretaria desde 18/06/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 482058 Nr: 21853-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALMEIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788, JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para manifestar nos autos quanto 

aos documentos de fls. 341/348.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437211 Nr: 13579-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 Código: 437211

Vistos, etc.

Em detida análise dos presentes autos, verifico que trata-se de ação 

penal, instaurada em face da denúncia de fls. 04/08, em desfavor de João 

Cândido da Silva, vulgo “japão” e Renilda Rodrigues dos Santos.

 No entanto, verifica-se que após recebida a denúncia de fls. 130/132, foi 

expedido somente o mandado de citação referente ao acusado João 

Cândido da Silva, sendo que até a presente data a citação da denunciada 

Renilda não foi realizada, razão pela qual, determino desde já que seja 

expedido o necessário para a realização deste ato.

Outrossim, considerando o avançar da instrução processual e que o 

presente feito tramita com um dos acusados recolhido ao càrcere 

(prioridade estabelecida pelo CNJ), proceda-se o desmembramento do 

feito para o devido prosseguimento.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 369782 Nr: 10190-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA ROCHA ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PINHEIRO 

HERNANDES - OAB:19124/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RODRIGO DA 

SILVA ROCHA ALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, servente, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 03/06/1993, filho de Eurípedes Alves Pereira e Ione 

da Silva Rocha, residente e domiciliado na Rua “Q”, quadra 19, lote 06, 

bairro Altos do Parque, em Cuiabá/MT ou Rua 08, quadra 10, n. 138, bairro 

Três Barras, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 

(quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.FIXO o 

regime prisional de início em SEMIABERTO.Considerando que o condenado 

responde ao processo em liberdade e que foi fixado o regime inicial no 

SEMIABERTO, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso.DETERMINO a incineração da substância 

entorpecente.Por não haver outros bens e objetos apreendidos, DEIXO de 

deliberar a respeito.Por se tratar de processo que o condenado aguardará 
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em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso e considerando 

que o regime inicial foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 8ª da 

Resolução n. 113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar a expedição de Guia 

de Execução Provisória.CONDENO o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, posto que não demonstrada sua precária 

situação financeira e ademais, foi defendido por advogado 

particular.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 509650 Nr: 2405-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA, HANGEL 

GABRIEL DE LIMA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para reanálise da prisão preventiva do 

acusado JOÃO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA, formulado no item II.I da sua 

defesa preliminar de fls. 121/126.

Com vistas dos autos, o d. Promotor de Justiça manifestou-se novamente 

contrário ao pleito (fls. 142/144).

É o relato necessário.

DECIDO.

Revendo detidamente os autos, denota-se que a prisão preventiva do 

acusado JOÃO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA foi, recentemente, objeto de 

análise neste juízo (fls. 109/112 – 18.05.2018), bem como do E. TJ/MT (HC 

1002361-63.2018.8.11.0000 – 10.04.2018), oportunidades que verificadas 

a indispensabilidade da sua manutenção.

Destarte e considerando que a defesa não apresentou qualquer fato novo 

capaz de ensejar a concessão da liberdade ou, ainda, a conversão da 

constrição cautelar nas medidas do art. 319 do CPP, INDEFIRO a reiteração 

do pedido de revogação da prisão preventiva, formulada em sede de 

defesa preliminar em favor do réu JOÃO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA, 

redundado nos fundamentos exarados às fls. 109/112.

No mais, sem prejuízo do cumprimento do mandado de fl. 127, cuja 

diligência já deve ser cobrada do meirinho responsável, considerando que 

o corréu HANGEL GABRIEL foi assistido, em sede de HC (fl. 81), pela 

advogada Lidineia Katia Bosi – OAB/MT 14.981, INTIME-SE referida 

causídica para, no prazo legal, apresentar a defesa preliminar em favor do 

referido acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 527852 Nr: 19759-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS, ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 25/07/2018, às 15:10 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 527337 Nr: 19261-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SILVA TABISZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 25/07/2018, às 15:15 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 521963 Nr: 13950-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado BENEDITO EDSON DE 

OLIVEIRA FILHO como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/08/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas arroladas nos autos.Com relação ao rol de testemunhas 

do denunciado BENEDITO EDSON, em especial a indicação da sua genitora 

como “Testemunha Juízo”, tenho comigo não cabe à defesa o arrolamento 

deste tipo de testemunha, mas sim ao próprio Magistrado, que, por ocasião 

do ato instrutório, julgando ser conveniente à busca da verdade real, 

poderá decidir inquirir outras testemunhas além das indicadas pelas partes 

(CPP, art. 209) .Desse modo e considerando que a defesa apresentou seu 

rol de testemunhas em dissonância com o disposto no art. 55, § 1º, da Lei 

11.343/06 (08 testemunhas, sendo 02 em comum com o MP, 05 exclusivas 

de defesa e 01 do Juízo) , DETERMINO que seja o patrono intimado para 

proceder a regularização no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade que 

deverá indicar, dentre as 08 (oito) testemunhas elencadas, apenas 05 

(cinco).Advirto que a não regularização ou a correção intempestiva 

ensejará o indeferimento das testemunhas excedentes.No mais, intime-se 

o acusado e as testemunhas arroladas na denúncia para comparecimento 

ao ato instrutório, devendo as da defesa serem intimadas após a 

regularização tempestiva. Dê-se ciência ao Promotor de Justiça e à 

Defesa (via DJE).Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 520193 Nr: 12260-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON OE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos, etc.

Considerando a insistência do Juízo Deprecante (fl. 35), DESIGNO o dia 

25/07/2018, às 15:25 horas, para realização da inquirição da testemunha 

FABIANA MOREIRA DA SILVA.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo de Origem.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 
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para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 527852 Nr: 19759-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS, ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos, etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Para realização do ato deprecado, DESIGNO o 

dia 25/07/2018, às 15:10 horas. Para tanto, façam-se as intimações 

necessárias, com antecedência, comunicando-se o Juízo Deprecante. 

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do ato, 

intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para 

acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 1.358 a 1.368 

da CNGC Judicial. Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 518555 Nr: 46544-44.2017.811.0042

 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): WALDEIL SANTOS DA SILVA, CARLOS 

PRADO FERREIRA, EMERSON OTTA FERREIRA, CLEYTON ALMEIDA 

PRADO, MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA, FABRICIO PEREIRA DA 

SILVA, MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, ELAINE 

CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - OAB:23268/O

 Intimação ao Dr. Alynnson Correa Fernandes - OAB/MT 19.481 , para que 

apresente a defesa preliminar, no prazo legal, do réu CARLOS PRADO 

FERREIRA.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 388413 Nr: 2513-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Fontoura Sampaio 

Faria - OAB:6.469, LIVIA QUEIROZ HOHLENVERGER - OAB:MT 14.472/O

 [...]Posto isso, mantenho a decisão fustigada como lançada.Sem prejuízo, 

recebo o apelo de fl. 166, eis que tempestivo, pois os autos foram 

remetidos ao Ministério Público em 7/3/2018, conforme Sistema APOLO, e 

o recurso foi protocolizado em 12/3/2018, portanto, dentro do prazo 

previsto no art. 593 do CPP.Considerando que as razões do apelo já foram 

apresentadas (fls. 167/169), intime-se a defesa do acusado para a 

apresentação de contrarrazões, no prazo legal.Por fim, remetam-se os 

autos ao egrégio Tr ibunal  de Just iça,  com nossas 

homenagens.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 419276 Nr: 24610-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, EDIVAN 

FREITAS VIEIRA OAB/MT 11.192, para que manifeste sobre o endereço da 

testemunha de defesa EDVAN DE FRANÇA SILVA, conforme certidão de 

fl. 196.

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.: 406878 Nr: 11492-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA TEIXEIRA DE MATTOS, EMILIA PERES 

GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01 

de agosto de 2018, às 14:00 horas, na sede deste Juízo; INTIMAR ainda, a 

defesa da acusada Emília Peres Giroldo, para, querendo, substituir a 

testemunha arrolada na resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Consigno ainda, que decorrido o prazo sem manifestação, fica desde já 

homologada a desistência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 443186 Nr: 19923-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK APARECIDO SOARES VIANA, FAGNER 

MORAES DOS SANTOS, FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA, 

FERNANDO MANOEL DE MELO, KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO, 

JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO ALBUÊS - 

OAB:4266, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/0, JOEL 

FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES 

- OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo totalmente 

procedente a denúncia de fls. 04/18, para condenar FRANK APARECIDO 

SOARES VIANA, FAGNER MORAIS DOS SANTOS, vulgo “Seu Zé”, 

FERNANDO MANOEL DE MELO, KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAÚJO, 

FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA e JOSIANE CAMPOS ARRUDA 

VIANA, suficientemente qualificado nos autos, à pena prevista no artigo 

2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.

 Não vislumbro nos autos quaisquer excludentes de ilicitude que poderiam 

justificar os comportamentos dos acusados.

 Excluem a culpabilidade, a inimputabilidade, a potencial consciência da 

licitude do ato e a inexigibilidade de conduta diversa, o que não é o caso 

dos autos.

 Não encontro presentes, no entanto, as dirimentes previstas nos artigos 

20 § 1º, 21, 22 e 26 do CP, que pudessem socorrê-los, motivo pelo qual 

tenho que devem ser apenados.

 Passo a Dosimetria da Pena

 FRANK APARECIDO SOARES VIANA

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).
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 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado registra antecedentes criminais, conforme folha de 

antecedentes, anexa.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 As consequências e os motivos são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento das vítimas não pode ser aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

 Tudo isso sopesado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 

(três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal 

(reincidência), motivo pelo qual agravo a pena até aqui apurada, em 06 

(seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias/multa, à base de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 Existe, ainda, a agravante prevista no 2º, §3º, da Lei 12.850/2013 

(exercer o comando da organização criminosa). Considerando o fato de 

que o comando da organização estava sendo feito de dentro do Presídio, 

o que demonstra total desprezo às ações da Justiça e ausência de 

qualquer arrependimento quanto ao seu comportamento delituoso, pelo 

que agravo a pena até aqui apurada, em 01 (um) ano de reclusão e 05 

(cinco) dias/multa, resultando a pena até aqui em 04 (quatro) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e multa de 17 (dezessete) dias-multa, à base de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 

(utilização de arma de fogo).

 Considerando a especial logística das várias e diversificadas armas 

utilizadas, com especial cuidado de guardá-las em locais a não serem 

encontradas, aumento a pena até aqui apurada, em mais 1/3, ou seja, em 

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias/multa, 

resultando em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 23 (vinte e três) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 23 (vinte e três) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento, pena esta, que imponho ao réu 

FRANK APARECIDO SOARES VIANA, como medida de justa e suficiente 

retribuição, pelo crime por ele praticado.

 FAGNER MORAIS DOS SANTOS, vulgo “Seu Zé”

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado registra antecedentes criminais (fls. 710/725).

 A conduta social pode ser tida como normal.

 As consequências e os motivos são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento das vítimas não pode ser aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

 Tudo isso sopesado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 

(três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal 

(reincidência), motivo pelo qual agravo a pena até aqui apurada em 06 

(seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias/multa, à base de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 Existe, ainda, a agravante prevista no 2º, §3º, da Lei 12.850/2013 

(exercer o comando da organização criminosa). Considerando o fato de 

que o comando da organização estava sendo feito de dentro do Presídio, 

o que demonstra total desprezo às ações da Justiça e ausência de 

qualquer arrependimento quanto ao seu comportamento delituoso, pelo 

que agravo a pena até aqui apurada, em 01 (um) ano de reclusão e 05 

(cinco) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada em 04 (quatro) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 17 (dezessete) dias-multa, 

à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos 

até a data do pagamento.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 

(utilização de arma de fogo).

 Considerando a especial logística das várias e diversificadas armas 

utilizadas, com especial cuidado de guardá-las em locais a não serem 

encontradas, aumento a pena até aqui apurada, em mais 1/3, ou seja, em 

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias/multa, 

resultando em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 23 (vinte e três) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, 06 (seis) anos de reclusão e multa de 23 (vinte e três) dias/multa, à 

base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do 

pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu FAGNER MORAES 

DOS SANTOS, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime 

por ele praticado.

 FERNANDO MANOEL DE MELO

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado registra antecedentes criminais, conforme folha de 

antecedentes criminais, anexa.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 As consequências e os motivos são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento das vítimas não pode ser aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

 Tudo isso sopesado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 

(três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal 

(reincidência), motivo pelo qual agravo a pena até aqui apurada em 06 

(seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias/multa, à base de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 Existe, ainda, a agravante prevista no 2º, §3º, da Lei 12.850/2013 

(exercer o comando da organização criminosa). Considerando o fato de 

que o comando da organização estava sendo feito de dentro do Presídio, 

o que demonstra total desprezo às ações da Justiça e ausência de 

qualquer arrependimento quanto ao seu comportamento delituoso, pelo 

que agravo a pena até aqui apurada, em 01 (um) ano de reclusão e 05 

(cinco) dias/multa, resultando a pena até aqui, em 04 (quatro) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e multa de 17 (dezessete) dias-multa, à base de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 

(utilização de arma de fogo).

 Considerando a especial logística das várias e diversificadas armas 

utilizadas, com especial cuidado de guardá-las em locais a não serem 

encontradas, aumento a pena até aqui apurada, em mais 1/3, ou seja, em 

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias/multa, 

resultando em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 23 (vinte e três) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 23 (vinte e três) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento, pena esta, que imponho ao réu 

FERNANDO MANOEL DE MELO, como medida de justa e suficiente 

retribuição, pelo crime por ele praticado.

 KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAÚJO

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado registra antecedentes criminais, conforme folha de 

antecedentes criminais, anexa.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 272 de 548



 A conduta social pode ser tida como normal.

 As consequências e os motivos são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento das vítimas não pode ser aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

 Tudo isso sopesado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 

(três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal 

(reincidência), motivo pelo qual agravo a pena até aqui apurada, em 06 

(seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias/multa, resultando a pena até 

aqui, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) 

dias/multa. à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 

(utilização de arma de fogo).

 Considerando a especial logística das várias e diversificadas armas 

utilizadas, com especial cuidado de guardá-las em locais a não serem 

encontradas, aumento a pena até aqui apurada, em mais 1/3, ou seja, em 

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 04 (quatro) dias/multa, 

resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 

16 (dezesseis) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 16 

(dezesseis) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos 

fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que 

imponho ao réu KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAÚJO, como medida de 

justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

 FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado não registra antecedentes criminais.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 As consequências e os motivos são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento das vítimas não pode ser aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

 Tudo isso sopesado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 

(três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 

(utilização de arma de fogo).

 Considerando a especial logística das várias e diversificadas armas 

utilizadas, com especial cuidado de guardá-las em locais a não serem 

encontradas, aumento a pena até aqui apurada, em mais 1/3, ou seja, em 

01 (um) ano de reclusão e 03 (três) dias/multa, resultando em 04 (quatro) 

anos de reclusão e multa de 13 (treze) dias/multa, à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 13 (treze) dias/multa, à 

base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do 

pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu FELIPE GABRIEL 

RODRIGUES BRITO VIANA, como medida de justa e suficiente retribuição, 

pelo crime por ele praticado.

 JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade da acusada, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 A acusada não registra antecedentes criminais.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 As consequências e os motivos são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento das vítimas não pode ser aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

 Tudo isso sopesado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 

(três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa 

especial de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 

(utilização de arma de fogo).

 Considerando a especial logística das várias e diversificadas armas 

utilizadas, com especial cuidado de guardá-las em locais a não serem 

encontradas, aumento a pena até aqui apurada, em mais 1/3, ou seja, em 

01 (um) ano de reclusão e 03 (três) dias/multa, resultando em 04 (quatro) 

anos de reclusão e multa de 13 (treze) dias/multa, à base de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 13 (treze) dias/multa, à 

base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do 

pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho à ré JOSIANE CAMPOS 

ARRUDA VIANA, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime 

por ela praticado.

 5 – Fixo aos réus FRANK APARECIDO SOARES VIANA, FAGNER MORAIS 

DOS SANTOS, vulgo “Seu Zé”, FERNANDO MANOEL DE MELO e KAIO 

HENRIQUE MIRANDA DE ARAÚJO, o regime FECHADO, para início do 

cumprimento da pena, em face de suas REINCIDÊNCIAS, conforme 

disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

 6 – Já, em relação aos réus FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA e 

JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA, fixo o regime ABERTO, para o início 

de cumprimento de pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código 

Penal.

 7. Em relação aos réus FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA e 

JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA, considerando o disposto no artigo 44 

do CP, em face de entender que a substituição será suficiente, substituo a 

pena privativa de liberdade ora imposta, por 02 (duas) penas restritivas de 

direito, cujas condições deverão ser definidas pelo Juízo da Vara de 

Execução Penal.

 8. Os réus FRANK APARECIDO SOARES VIANA, FAGNER MORAIS DOS 

SANTOS, vulgo “Seu Zé”, FERNANDO MANOEL DE MELO e KAIO 

HENRIQUE MIRANDA DE ARAÚJO, permaneceram recolhidos durante a 

instrução criminal e, em virtude do regime ora fixado, caso queiram 

recorrer, assim deverão permanecer.

 9. O réu FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA permaneceu 

recolhido durante a instrução criminal, todavia, em virtude do regime ora 

fixado e não sendo o caso de decretação da prisão preventiva, 

concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

 10. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA ao réu FELIPE GABRIEL 

RODERIGUES BRITO VIANA, se por outro motivo não estiver preso.

 11 – Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, “pro rata”.

 12 - Em relação aos réus FRANK APARECIDO SOARES VIANA, FAGNER 

MORAIS DOS SANTOS, vulgo “Seu Zé”, FERNANDO MANOEL DE MELO e 

KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAÚJO, em virtude do regime fixado para 

início de cumprimento de pena (FECHADO) e, estando eles recolhidos na 

unidade prisional, expeçam-se as “Guias de Execução Provisórias”, nos 

termos do art. 1566, Seção 29, da CNGC/MT, remetendo-se à Vara de 

Execuções penais, para início de cumprimento das penas.

 13 – No tocante aos réus FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA e 

JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA, aguarde-se o trânsito em julgado, 

para posterior expedição das Guias de Execução, conforme disposto no 

art. 1573, Seção 29, da CNGC/MT.

 14- Transitada em julgado a sentença, lance os nomes dos réus no rol 

dos culpados, (art. 5º, LIV da CF, c/c art. 393, II do CPP), e encaminhem as 

peças complementares ao Juízo competente para a execução (art. 1572, 

Seção 29, CNGC), ou se for o caso, guias de execução definitivas.

 Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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Cuiabá - MT, 24 de maio de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 528737 Nr: 20562-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI BATISTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19.968

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 08/08/2018, às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 355361 Nr: 17155-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PABLO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que o réu seja intimado 

pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo defensor, 

tendo em vista que o atual, ao ser intimado, não apresentou as suas 

razões recursais, alertando-o de que acaso não o faça, ser-lhe-á 

nomeada a Defensoria Pública para tal mister.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 306422 Nr: 4162-46.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Ripoli Bianchi - 

OAB:12856

 Autos n. 4162-46.2011.811.0042 (Cód. 306422)

VISTOS.

INTIME-SE pessoalmente a requerente, e por meio de seu patrono, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito.

Após, conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 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.: 526820 Nr: 18786-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, Marcia Maria da Silva - OAB:8922A

 VISTOS [...].Às fls. 16/20, a requerente pleiteia a reconsideração da 

decisão que postergou a análise do pedido de suspensão do direito de 

visitas para que este seja suspenso imediatamente, em razão da criança 

possuir apenas 04 (quatro) meses de idade e o requerido não ter 

condições psicológicas para exercer o direito de visitas, por ser portador 

de transtornos psicológicos e estar em tratamento, fazendo uso de 

medicação controlada. Informa ainda que o requerido propôs ação perante 

a 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital (processo n.º 

1002727-76.2018.8.11.0042), na qual foi deferido seu pedido liminar de 

regulamentação do direito de visitas, para autorizá-lo a exercer em 

sábados e domingos alternados, durante 03 (três) horas. A despeito das 

alegações da autora, extrai-se dos documentos trazidos aos autos que a 

questão referente ao exercício do direito de visitas ao filho do casal já foi 

apreciada pelo Juízo da 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital, nos autos do processo n.º 1002727-76.2018.8.11.0042.Desta 

forma, até que haja uma decisão de declínio de competência, tal decisão é 

válida, cabendo à autora, caso pretenda sua reforma, valer-se do recurso 

cabível perante o egrégio Tribunal de Justiça, não podendo este juízo 

revogar ou modificar decisão de outro Juiz da mesma hierarquia. Por tal 

motivo, indefiro o pedido de fls. 16/20, mantendo, por ora, íntegra a 

decisão de fls. 12/13, que deve ser, com urgência e integralmente, 

cumprida, remetendo os autos ao setor psicossocial deste juízo. No mais 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada para o 

dia 03.08.2018 às 14h30.Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 03 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 524881 Nr: 16846-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0

 VISTOS.

Tendo em vista que a Portaria n.º 841/2018-DGTJ-PRES, decretou ponto 

facultativo para o dia em que estava designada a audiência de tentativa de 

conciliação (02.07.2018), REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO, nos termos do art. 139, V, do CPC, para o dia 05.07.2018 

às 14h00.

 Por ter a ré comparecido, espontaneamente, nos autos, constituindo 

advogado, intimem-se as partes, via DJE, para comparecerem na 

audiência designada.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 03 de julho 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.: 436636 Nr: 12946-36.2016.811.0042

 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: MDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a autora para se manifestar sobre a certidão de fls. 114, 

informando o endereço onde o réu pode ser encontrado para a sua 

citação ou requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do 
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feito.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 03 de julho de 2017.

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.: 410189 Nr: 14871-04.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a certidão de fls. 57 e requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 03 de julho 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.: 526477 Nr: 18466-06.2018.811.0042

 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: CRDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.[...].Dito isto, visando à garantia do bem estar da criança (filha 

das partes), até que haja maior produção de provas nos autos, o que se 

dará por meio da realização de estudo psicossocial e formação do 

contraditório com a citação do réu, DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA PARA 

MANTER A GUARDA de VALENTINA RINALDI MACEDO com a autora e 

ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor R$ 763,20 

(setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos), equivalente a 80% 

(oitenta por cento) salário mínimo vigente neste país, que se mostra 

adequado ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a ser pago 

pelo réu MARCIO RODRIGO RINALDI DA SILVA, em favor de sua filha 

menor.[...].DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos 

moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 17.08.2018, às 13h30. 

DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo realize Estudo 

Psicossocial do caso, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, na 

residência das partes, observando as condições dos genitores para o 

exercício da guarda, bem como, as possibilidades do réu e as 

necessidades da criança.CITE-SE o réu e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem na audiência a ser designada. [...]No mandado de citação 

deverá constar, também, a intimação do réu, quanto aos alimentos 

provisórios fixados e que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, 

da Lei de Alimentos).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Às providências.Cuiabá, 03 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435157 Nr: 11372-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:12931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVES 

FERRAZ - OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 “VISTOS. DEFIRO o pedido do nobre Advogado da vítima, DR. FELIPE 

AMORIM REIS OAB/MT 12.931 e determino a habilitação do mesmo como 

assistente de acusação. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para o 

Advogado da vítima apresentar Procuração. DEFIRO o pleito requerido pela 

Defesa, e homologo a desistência da oitiva das testemunhas André Luis e 

Leonardo da Silva, bem como determino a juntada do CD de áudio 

conforme requerido. DEFIRO ainda o pedido da defesa, do assistente de 

acusação e do Parquet e CONCEDO o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias 

para apresentação alegações finais na forma de memoriais escritos. 

REMETAM-SE os autos para o Ministério Público e, posteriormente, 

INTIME-SE o assistente de acusação para apresentar memoriais de 5 

(cinco) dias. Empós, INTIME-SE a defesa para a apresentação dos 

memoriais. DETERMINO o apensamento aos autos de exceção de 

incompetência nº 19279-33.2018.811.0042 (Cód. 527357). Às 

providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527026 Nr: 18966-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405-O/MT

 VISTOS.Certifique se o autor procedeu à emenda a inicial determinada às 

fls. 49/50[...]. Tendo em vista que a Portaria n.º 841/2018-DGTJ-PRES, 

decretou ponto facultativo para o dia em que estava designada a 

audiência de tentativa de conciliação (02.07.2018), REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 do 

CPC, para o dia 05.07.2018 às 14h00. Por ter a ré comparecido, 

espontaneamente, nos autos, constituindo advogado, intimem-se as 

partes, via DJE, para comparecerem na audiência designada. [...].Por tais 

motivos, requer a concessão da tutela de urgência para determinar que 

sejam efetuadas buscas e bloqueios de bens do autor, por meio dos 

Sistemas BACEN/JUD e RENAJUD; que seja efetuado o bloqueio para a 

venda do veículo PAJERO FULL, que está registrado em nome da mãe do 

autor e para que o autor seja “compelido a proceder” a entrega dos bens 

de uso pessoal da ré, tais como, jóias, roupas, calçados, perfumes, 

maquiagens, computador, celular e a mobília que guarnecia o apartamento 

do então casal. [...]. No presente caso, a despeito das alegações da ré, 

não ficou demonstrado, em sede de cognição sumária, apenas com os 

documentos acostados aos autos, a propriedade de fato do autor sobre o 

veículo PAJERO FULL, que se encontra registrado em nome da mãe dele 

(extrato de fls. 70), e nem que o autor está na posse dos bens pessoais 

da ré e quais seriam esses bens, não havendo, portanto, neste momento, 

como deferir a tutela de urgência pretendida em relação a tais bens.No 

entanto, considerando o regime de bens do casamento realizado entre as 

partes, bem como, a possibilidade da existência de bens móveis que não 

foram arrolados na inicial e que merecem ser partilhados, defiro 

parcialmente o pedido de fls. 61/67, para determinar a busca de bens em 

nome do autor JEFFERSON CERQUEIRA FURQUIM BRUNNER, inscrito no 

C.P.F sob o n.º 006.279.349-78, nos sistemas RENAJUD e BACEN/JUD. Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 03 de julho de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 313929 Nr: 12608-38.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ALACID DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 Cód. 313929

SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de ação penal contra MOISES ALACID DOS SANTOS SOUZA, 

devidamente qualificado nos autos. Às fls. 236/248 consta decisão de 

pronúncia proferida por este juízo em razão do cometimento do crime 

previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II c/c art. 61, II, “f”, 

bem como pelo delito do art. 330 c/c art. 61, I, todos do Código penal, em 

concurso material.

Já às fls. 250/257 consta acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça dando 

parcial provimento ao recurso em sentido estrito para absolver o acusado 

do crime de desobediência previsto no art. 330, do Código Penal, porém, 

mantendo incólume a pronúncia em relação ao crime de homicídio 

qualificado na forma tentada.

REMETAM-SE os autos para a Vara do Tribunal do Júri, respeitando-se o 

acórdão do tribunal.

EXPEÇA-SE o necessário.

P.I.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 03 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 325347 Nr: 4870-62.2012.811.0042

 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: DIANA FRANCISCA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUGINALDO MARQUES DE CARVALHO, JOSÉ 

MAMEDE BIANCARDINI, MARCOS DE MORAES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112, DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - OAB:6.224, 

RICARDO VIDAL - OAB:2679

 VISTOS.

Atente-se à prioridade de tramitação do feito por pertencer à META 2 do 

CNJ.

Em razão da não localização do perito nomeado às fls. 553 (certidão de 

fls. 557), destituo do encargo e nomeio como perito do juízo, o Dr. Hélio 

Borba Moratelli, endereço: Rua Bela Vista, n.º 347, bairro: Poção, em 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 99982-4306, e-mail: braindoctor@hotmail.com, 

para a realização de perícia para constatação incapacidade laboral e 

danos psicológicos na autora DIANA FRANCISCA GOMES, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso.

 Intime-se o perito acima nomeado, por e-mail com confirmação de 

recebimento mediante certidão, para aceitação do encargo e designação 

da data para a realização de prova técnica quanto à capacidade laboral e 

psicológica da autora, devendo desempenhar seu encargo 

escrupulosamente e independentemente de compromisso, e apresentar 

laudo técnico em Secretaria, no prazo de 30 dias após a realização do 

exame, no qual deverão ser respondidos os quesitos apresentados pelas 

partes às fls. 358/369 e 371/373.

Faça acompanhar o mandado de intimação, além da presente decisão, a 

decisão de fls. 535/537 e os quesitos apresentados pelas partes às fls. 

358/369 e 371/373.

Designada a perícia, INTIME-SE a autora para comparecer no endereço do 

perito nomeado na data informada.

 Em atendimento ao disposto no art. 465, §1.º, II, do CPC, faculto às partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente técnico.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes, para se manifestarem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres, em igual prazo, tudo sob pena de preclusão, 

nos termos do art. 477, §1.º do CPC.

 Na mesma oportunidade (manifestação sobre o laudo pericial) deverão as 

partes indicar as provas que ainda pretendem produzir.

 Cumpridas tais providências, renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 454603 Nr: 31857-96.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

autora para que no prazo legal manifeste nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 325347 Nr: 4870-62.2012.811.0042

 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: DIANA FRANCISCA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUGINALDO MARQUES DE CARVALHO, JOSÉ 

MAMEDE BIANCARDINI, MARCOS DE MORAES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112, DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - OAB:6.224, 

RICARDO VIDAL - OAB:2679

 VISTOS.

Atente-se à prioridade de tramitação do feito por pertencer à META 2 do 

CNJ.

Em razão da manifestação de aceite do perito nomeado (e-mail juntado às 

fls. 562), bem como, designação do dia 10.08.2018 às 14h00, em seu 

consultório (Rua Bela Vista, n.º 347, Bairro Poção, Cuiabá/MT), para a 

realização da perícia médica judicial, cumpra-se a decisão de fls. 558, 

intimando a autora para comparecer no endereço do perito nomeado na 

data informada, munida de todos os laudos e resultados de exames que 

julgar necessários para complementação da perícia.

 Em atendimento ao disposto no art. 465, §1.º, II, do CPC, faculto às partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente técnico.

Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes, para se manifestarem, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres, em igual prazo, tudo sob pena de preclusão, 

nos termos do art. 477, §1.º do CPC.

 Na mesma oportunidade (manifestação sobre o laudo pericial) deverão as 

partes indicar as provas que ainda pretendem produzir.

 Cumpridas tais providências, renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 04 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 509723 Nr: 2472-35.2018.811.0042

 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: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754/MT, VINÍCIUS MANOEL - OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO 

da parte autora, por meio do seu advogado via DJE, para querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 518681 Nr: 10902-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDOF, ALLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO 

da parte autora, por meio do seu advogado via DJE, para manifestar-se 

quanto a certidão de fls. 22/23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495662 Nr: 34905-29.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5925, MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA 

TREMURA - OAB:13645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNIELLE NAYARA 

MAIERON - OAB:23049/O

 Vistos etc.

I. Leticia Francieli Taques Lopes, qualificada nos autos, ingressaram com 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de 

Bens c/c Guarda e Alimentos em face de Artevaldo Vieira dos Santos. Em 

audiência de conciliação/mediação as partes compuseram acordo, quanto 

ao reconhecimento e dissolução da união estável, guarda e visitas com a 

filha em comum do casal. O MP manifestou favoravelmente a homologação 

do referido acordo.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca da Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Divisão de Bens c/c Guarda e Alimentos.

IV. Compulsando os autos verifico que as partes compuseram acordo 

parcial em audiência de conciliação/mediação (fls. 134/135) e requereram 

a homologação do avençado.

V. Verifico também que o acordo contou com a aquiescência do Ministério 

Público (fl. 148).

VI. Com efeito, sendo as partes capazes e havendo concordância do MP, 

impõe-se a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Dispositivo

VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 

134/135).

VIII. Considerando que as partes formalizaram acordo somente em relação 

a alguns pontos, determino o prosseguimento do feito.

IX. Ante ao teor exarado na certidão de fls. 146, especifiquem as partes 

as provas que pretendem produzir, justificadamente. Após, conclusos 

para despacho saneador (CPC, art. 357).

 X. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 414849 Nr: 19862-23.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12895

 Vistos etc.

 I. Considerando a manifestação da Defensoria Pública Criminal (fls. 105), 

revogo a decisão que determinou o prosseguimento do presente feito sem 

a presença do acusado e, por corolário, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de Setembro de 2018, às 16h30min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

V. Intimem-se

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 450685 Nr: 27750-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY ENEAS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial de fls. 112 e, por corolário, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22 de Outubro de 2018, às 13h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º)

 V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 328475 Nr: 8409-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVAN GOMES RODRIGUES DE SOUZA, 

NAIR GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO JR 

- OAB:18098

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de Outubro de 2018, às 14h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375658 Nr: 16967-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIANE CAMPOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19596, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - OAB:11637, 

Kamila Michiko - OAB:16962/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16962

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor 

indiciado Benevaldo Rondon de Oliveira, qualificado nos autos, pela 

prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal praticada contra 

a vítima Valeria Domingos de Oliveira. Recebida a prefacial (19/09/2014 – 

fls. 66) determinou-se a citação do réu para apresentar defesa escrita no 

prazo de dez dias. O réu foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, 

não houve conclusão da fase instrutória até o momento. Após, 

volveram-me conclusos para decisão.

 II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de Benevaldo Rondon de 

Oliveira, qualificado nos autos, denunciado pela prática dos delitos de 

ameaça e lesão corporal, previsto nos art. 147 e 129, §9º todos do CP, 

cujas penas máximas em abstrato são de 06 meses e 03 anos de 

detenção respectivamente.

IV. Nota-se que o delito de ameaça prescreve em 03 anos, conforme 

previsto no artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em 

abstrato, no vertente caso, é inferiores a um 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

19/09/2014 – (fls. 66), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da data 

de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 

prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado em 

relação ao delito de ameaça, bem como o prosseguimento do presente 

feito em relação ao delito de lesão corporal.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP , em relação ao delito de ameaça.

VII. Considerando que o presente feito prosseguirá somente em relação ao 

delito de lesão corporal, segue decisão em apartado.

VIII. Sem custas.

IX. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375658 Nr: 16967-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIANE CAMPOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19596, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - OAB:11637, 

Kamila Michiko - OAB:16962/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16962

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente um dos advogados do Núcleo de Pratica Jurídica 

da FCR para que participe do ato e acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503907 Nr: 42936-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de Novembro 

de 2018, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJe o patrono do réu para que participe do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 409765 Nr: 14437-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON GERALDO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de Outubro 

de 2018, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação da vítima e do réu para que 

compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515042 Nr: 7498-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - 

OAB:16427, JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se sobre o cumprimento do mandado de fls. 25 e 26.

II. Em caso negativo, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

III. Intimem-se.

 IV. Cumpra-se, com urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104414 Nr: 1744-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMC, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1744-62.2017.811.0063, Protocolo 104414, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 109560 Nr: 1629-07.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARVDM, PVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:, KATIA VALADARES SILVA - OAB:20056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I - Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

II - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

III - Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

IV - Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Katia Valadares Silva OAB/MT 23.270 e Felipe Gomes de 

Almeida OAB/MT 20.056.

V - Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 654-82.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JAF, 

FFDS, MDSC, MPDS, CDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDA, MDSC, JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Diante do teor das certidões de fls. 42/4345, em cumprimento ao artigo 

256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal dos 

Requeridos, sendo adequada a citação por edital, conforme determina o 

artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo 

ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.

II - Deverá consta no edital a possiblidade de nomeação de defensor 

dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.

III - Afixe-se o edital no local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 

257, II, do NCPC );

 IV - Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do 

edital de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;

 V - Decorrido o prazo dos itens, certifique o Gestor se os Requeridos 

Jumara Silva de Anunciação, Marcelo da Silva Correa e João Fernandes 

da Silva, citados por edital, apresentaram defesa no prazo legal, caso não 

tenham apresentado, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC , nomeio lhes como curadora especial, a Defensoria Pública que 

atua junto a esta Vara Especializada.

VI - Intime-se pessoalmente a curadora para que apresente-lhes a defesa 

no prazo legal.

VII - Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público mediante carga, para 

que caso queira Impugne a Contestação apresentada, bem como requeira 

o que entender necessário.

VIII - Após, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 105488 Nr: 2629-76.2017.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVBC, GBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Junior - OAB:9245/O, Lucas Aires T. dos Santos - OAB:24.213/0

 aplico ao representado J. V.B.C., as medidas socioeducativas de 

LIBERDADE ASSISTIDA, pelo prazo de 06 (seis) meses, cumulada com 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo período de 04 (quatro) 

horas semanais, pelo prazo de 04 (quatro) meses, podendo a qualquer 

tempo ser as medidas prorrogadas, revogadas ou substituídas por outra.A 

medida socioeducativa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

aplicada ao adolescente deverá ser fiscalizada pela Equipe da CEMSO, 

devendo acompanhar, auxiliar e orientar o jovem e os seus familiares, com 

relatório bimestral a este Juízo, contados a partir desta data.Além das 

orientações que serão ministradas pela Equipe da CEMSO, durante todo o 

período em que o adolescente permanecer em LIBERDADE ASSISTIDA, 

estará sujeito ao cumprimento das condições abaixo:a)recolher-se em 

casa até às 20h, salvo por motivo de trabalho, igreja ou estudo;b)não 

frequentar boates, bares, discotecas, fliperamas, lan houses e 

similares;c)não portar armas, nem se embriagar ou usar qualquer espécie 

de drogas;d)acatar as orientações que foram traçadas pela pessoa 

designada pelo Juízo; e)participar dos cursos e atividades a serem 

fornecidas pela equipe de acompanhamento;f)não mudar de residência 

sem comunicar previamente o juízo;g)matricular-se e frequentar 

estabelecimento de ensino.No período do cumprimento da medida 

socioeducativa, o adolescente deverá receber, caso necessário, as 

medidas protetivas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e ainda ser incluído em programa social e comunitário de 

auxílio à família e a adolescente, devendo o orientador cumprir o que 

determina o art. 119, do referido Estatuto.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56087 Nr: 3350-61.2008.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGELICE SERVIÇO DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadson Jenezerlau Silva 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252/MT

 Considerando que decorreu o prazo e a parte executada não se 

manifestou com relação a intimação de fls.216, intimo a exequente, para 

no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56085 Nr: 3352-31.2008.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadson Jenezerlau Silva 

Santos - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252/MT

 Considerando que decorreu o prazo e a parte executada não se 

manifestou com relação a intimação de fls.214, intimo a exequente, para 

no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36674 Nr: 5558-10.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pitaluga Costa e Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, informar os dados 

bancários, para fim de expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35550 Nr: 4443-51.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO GIL DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Moreno Sanches júnior - 

OAB:3436, Taryni Marcelly Moreno de Assunção - OAB:11993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 Procedo intimação da parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125537 Nr: 6490-73.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keli Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA 

SILVA - OAB/MT 7.972-B (ADV. DA VÍTIMA - LAURA GUILHERME ALVES 

DO NASCIMENTO BRITO), PARA TOMAR CIÊNCIA DA 

DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 26. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LAURO 

GUILHERME ALVEZ DO NASCIMENTO BRITO, em face da sentença 

proferida às fls. 17. O embargante inconformado com a sentença que 

extinguiu o presente feito em razão da renuncia da vítima, eis que se 

ausentou da audiência preliminar designada, a qual estava devidamente 

notificado a comparecer ( fls.12), alegando o seguinte: Que não houve 

renúncia expressa da vítima; que o não comparecimento da vítima se deu 

por motivo de doença; e, por fim que não havia sido intimado quanto a 

necessidade de apresentação de atestado médico. Conheço dos 

presentes embargos declaratórios, eis que opostos tempestivamente. 

Entretanto, os fatos alegados pelo embargante não constituem erro 

material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os 

presentes embargos. Observa-se claramente nos presentes embargos 

que a intenção do embargante é a reapreciação da matéria, contudo não 

cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, pois o inconformismo do embargante quanto ao que restou 

decidido deve ser objeto do recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os 

presentes embargos. Intimem-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.: 128075 Nr: 2210-25.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Pereira Belezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, enviei para publicação via DJE com a finalidade de intimar o 

advogado da vítima Dr. Keythison Marcelo de Arruda Faria, inscrito na 

OAB/MT nº 18.107 para comparecer na Audiência Preliminar designada 

para o dia 15/08/2018 às 10:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126921 Nr: 1128-56.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Sodre de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXWELL LATORRACA 

DELGADO - OAB:24870/o, Claudia Sodre de Moraes - OAB:17612

 CERTIFICO que enviei a presente intimação para o advogado da Autora do 

Fato Dr. MAXWELL LATORRACA DELGADO, OAB MT n° 24870/O, e para 

própria Autora do Fato que fez a retirada dos autos, advogando em causa 

própria, Dra. Cláudia Sodré de Moraes, OAB/MT 17612, para que faça a 

devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

expedição do Mandado de Busca e Apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126921 Nr: 1128-56.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Sodre de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXWELL LATORRACA 

DELGADO - OAB:24870/o, Claudia Sodre de Moraes - OAB:17612

 CERTIFICO que enviei a presente intimação para o advogado da Autora do 

Fato Dr. MAXWELL LATORRACA DELGADO, OAB MT n° 24870/O, e para 

própria Autora do Fato que fez a retirada dos autos, advogando em causa 

própria, Dra. Cláudia Sodré de Moraes, OAB/MT 17612, para que faça a 

devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

expedição do Mandado de Busca e Apreensão.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 
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o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe,Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALENTIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001224-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FELEX GERALDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028665-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA EMILIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido em obrigação de fazer 

consistente na incidência do terço constitucional sobre a totalidade das 

férias a serem usufruídas pela parte autora de 45 (quarenta e cinco) dias, 

na forma dos artigos 48 e 49, da Lei Complementar 220/2010, até que 

sobrevenha nova redação, bem como ao pagamento da diferença do terço 

constitucional de férias correspondente aos 15 (quinze) dias dos períodos 

aquisitivos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da 

demanda e as prestações vincendas no decorrer desta ação até a 

presente decisão, acrescido de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo mesmo 

índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[1], a partir de cada 

parcela devida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 

da Lei 12153/09, respeitado o teto dos juizados especiais e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

Gonzaga, Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no 

PJe.Intime-se. Cumpra-se.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: 1018737-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARCIA DE ALMEIDA BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECLARAR a inexigibilidade da cobrança sobre a 
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contribuição previdenciária de parcelas que não podem ser incorporadas 

pelo servidor no momento de sua aposentadoria; e CONDENA-SE o Estado 

de Mato Grosso a restituir os valores descontados indevidamente da 

remuneração da função gratificada da requerente, a título de contribuição 

previdenciária, nos meses de junho/2012 a junho/2017, cujo montante 

deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo a 

correção monetária se dar pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desconto indevido e juros de 

mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado 

(Súmulas 162, 188 e 523, STJ), respeitado o teto dos juizados especiais e, 

em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 

20 de abril de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

06/09/2018, Hora: 10:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória...". 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, especialmente a cópia integral do 

processo referente a autuação. 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: 1001409-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Adalziza Rodrigues de Souza Shimura (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

06/09/2018, Hora: 10:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE AUXILIADORA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (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: 

06/09/2018, 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. 

Considerando que a requerente não foi intimada para a audiência de 

conciliação, redesigne-se a audiência e intime-se a requerente, via 

mandado judicial, no endereço da Av. Miguel Sutil (Travessa H) nº 5.721, 

Edifício Cristiane, APTO. 201, Bairro Baú, Cuiabá-MT, CEP 78008-195. 

Providencie-se o Senhor Gestor a inclusão no polo ativo da advogada 

Ivanete identificada no ID. 8200121, pág. 17. Realizada audiência, à 

impugnação da contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (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: 

06/09/2018, 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: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

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: 1023060-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publicada no Pje.Cuiabá-MT, 20 de abril de 
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2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1023986-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECLARAR a inexigibilidade da cobrança sobre a 

contribuição previdenciária de parcelas que não podem ser incorporadas 

pelo servidor no momento de sua aposentadoria; e CONDENA-SE o Estado 

de Mato Grosso a restituir, de forma simples, os valores descontados 

indevidamente da remuneração da função gratificada da requerente, a 

título de contribuição previdenciária, nos meses de julho/2012 a 

junho/2017, cujo montante deve ser apurado em sede de cumprimento de 

sentença, devendo a correção monetária se dar pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desconto 

indevido e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado (Súmulas 162, 188 e 523, STJ), respeitado o teto dos 

juizados especiais e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza 

Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 20 de 

abril de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUIS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CARVALHO PINHO OAB - GO21075 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

06/09/2018, Hora: 11:20, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001136-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANCISCO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502509-36.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.Seguem os alvarás.Publique-se. Intime-se.Após o processamento 

arquive-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONELSON JORGE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)
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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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) “Vistos, etc. HOMOLOGA-SE, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.Publicada no sistema PJe.Arquive-se."Cuiabá, 14 de maio de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500534-47.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GARCIA FRESQUI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.Segue o alvará.Publique-se. Intime-se.Após o processamento 

arquive-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500630-96.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.Seguem os alvarás.Publique-se. Intime-se.Após o processamento 

arquive-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/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: 

06/09/2018, Hora: 11:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

NILSON GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - MT19465/B (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração.Publicada no sistema 

Pje.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500110-39.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO)

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500110-39.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: EDIMAR SOUZA LOPES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que a 

sentença homologatória transitou em julgado antes da promulgação da Lei 

10.656, de 28 de dezembro 2017. Desse modo, o pagamento deve ser 

processado por meio de RPV com o limite correspondente a 256 UPF´s. 

Dê-se prosseguimento ao feito de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGESSONI FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a demanda, e, de consequência, julga-se 
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extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com amparo no artigo 

51 da Lei 9.099/95.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Assim, RECONHECE-SE de oficio, a perda superveniente 

do interesse processual. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil de 2015.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

15 de maio de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002166-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BENEDITA ALBUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE de ofício, a ilegitimidade 

passiva do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para figurar no polo passivo de ação de 

cobrança de título judicial constituído em face da SANECAP S.A. e, em 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com amparo no art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publicada no Sistema Pje.Cuiabá-MT, 17 de 

maio de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002456-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Isto posto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva do DETRAN/MT, e, por conseguinte, declara-se extinto o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000880-33.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DE SOUZA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000880-33.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA DIAS DE SOUZA NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500662-33.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA JOSE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500662-33.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ZILDA MARIA JOSE DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. No 

tocante ao pedido de destaque de honorários advocatícios, cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47 – STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Como já 

foi apresentada tanto a conta corrente da parte autora como o do patrono, 

expeça-se alvará judicial. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502726-79.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ELBIS DE SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 
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0502726-79.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: DAVID ELBIS DE SALES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. De acordo com o 

artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, o pagamento será liberado pelo 

Juízo por meio de alvará judicial na conta bancaria vinculada ao CPF ou 

CNPJ do credor, e somente os honorários sucumbenciais serão na conta 

bancaria do patrono. Desse modo, renove-se a intimação da parte autora 

para indicar o número da sua conta corrente para depósito da importância 

devida pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de liberação do 

valor devido. Cumprida a obrigação, expeça-se alvará judicial. Nada sendo 

manifestado, ao arquivo. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500703-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500703-97.2014.8.11.0001. REQUERENTE: WALTER JOSE XAVIER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. No tocante ao 

pedido de destaque de honorários advocatícios, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 – STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório do valor da sentença homologatória. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500511-04.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500511-04.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA 

MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Declara-se nulo o cálculo juntado no Id. 11759712, tendo em vista que está 

em desacordo com a sentença homologatória (Id. 1456084), devendo ser 

considerado somente o cálculo juntado no Id. 1175970. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THEODORO SCHIRMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000662-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO THEODORO SCHIRMER 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Promova a secretaria a atualização no sistema PJe para constar como 

autor o espólio de JOAO THEODORO SCHIRMER. Intime-se a parte autora 

para juntar aos autos documentos pessoais da inventariante e 

comprovante de endereço, no prazo de 15 dias. No que se refere à 

distribuição do ônus probatório, não é possível aplicar ao MT SAUDE a 

regra própria do Código de Defesa do Consumidor, na conformidade da 

decisão do Superior Tribunal de Justiça orienta, senão vejamos: RECURSO 

ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE 

AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. 

PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA 

DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos 

privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa 

jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não 

à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com 

exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A 

constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, 

sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de 

associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos 

firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam 

ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato 

de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por 

inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido. 

(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016). Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo-se as 

regras próprias do Código de Processo Civil e da Lei 12.153/09. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Com isso, RECONHECE-SE, de oficio, a figura jurídica da 

litispendência e coisa julgada, e por consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V do 

CPC/2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.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: 0504238-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO VIVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração.Publicada no sistema 

Pje.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002665-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA OAB - MT0012443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, DECLARA-SE em parte, a prescrição 

quinquenal dos pedidos relacionados aos anos anteriores a 28/09/2012, e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários e 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 8% 

sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter 

recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente a cada contrato do 

período de 29/09/2012 à 27/01/2017 (considerando-se o período não 

prescrito), as tabelas de cálculos e fichas financeiras, acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a 

citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, 

respeitando o teto dos juizados especiais. Por consequência, 

EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC.Intime-se a parte reclamante para apresentar as 

fichas financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para 

fins de futura execução.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publicada no sistema PJe.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008623-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH THEREZA DORIGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/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: 

06/09/2018, 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. 

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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501227-31.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501227-31.2013.8.11.0001 REQUERENTE: AUGUSTO CESAR DE 

ARRUDA TAQUES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, 

etc. A sentença de ID 1693972, que transitou em julgado (certidão id 

3211201), declarou a incompetência do juízo, julgou extinto o processo e 

determinou o arquivamento do feito. Não se identifica nos autos recurso 

contra a referida decisão. Desse modo, cumpra-se o determinado. 

Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503534-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DA GUIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503534-21.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARINALDO DA GUIA 

CORREA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Por meio 

da decisão monocrática de id 10652836, que transitou em julgado (certidão 

id 1293502), a Turma Recursal Única declarou a incompetência do juízo e 

julgou extinto o processo. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501109-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA LOURENCO SCHUCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501109-21.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA HELENA LOURENCO 

SCHUCH REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De acordo 

com o disposto no art. 534 do CPC cabe ao exequente apresentar o 

demonstrativo atualizado e discriminado do crédito, sendo certo que no 

Juizado não se admite liquidação de sentença por expressa disposição 

legal. Portanto, descabido o pedido de realização de perícia contábil. Ante 

o exposto, indefere-se o pedido de designação de perícia. Defere-se o 

pedido de dilação de prazo por 90 dias, para apresentação dos cálculos, 

na forma determinada no despacho de id 12168382. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003494-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARILEIDE SANTANA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003494-85.2016.8.11.0041 AUTOR: MARILEIDE SANTANA RODRIGUES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 13:18 

h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE FIGUEIREDO TAQUES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

06/09/2018, Hora: 11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, 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.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500576-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500576-28.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Sem o título 

extrajudicial, fica prejudicada a própria execução. Não é possível expedir 

ordem de pagamento com base em cópia do título que se pretende 

executar, notadamente diante das características dos títulos extrajudiciais. 

Intime-se a parte autora para apresentar certidão original no cartório, com 

selo de autenticidade, dando cumprimento ao art. 10, II, da Lei n° 

7603/2001, no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento do processo 

por impossibilidade jurídica de prosseguimento. Juntada a certidão com 

selo de autenticidade, processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Não sendo juntada a certidão no prazo acima especificado, ao 

arquivo. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-27.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000182-27.2016.8.11.0001. REQUERENTE: LUZIA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Chama-se o 

feito a ordem para revogar o despacho de Id. 11831641. Verifica-se a 

renúncia da parte autora ao valor que exceda o limite de RPV (ID: 

6089879). Homologa-se a renúncia para adequar o crédito principal bruto 

ao limite correspondente a R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), de 

modo a permitir o processamento do pagamento por meio de RPV. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502432-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMILSON JOSE ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502432-61.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JOAMILSON JOSE ROMAO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 

Intime-se o Estado de Mato Grosso para se manifestar acerca do alegado 

na petição de ID12105655, bem como informar se a parte autora encerrou 

o curso de formação, no prazo de 30 dias. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000175-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FIGUEIREDO JUNQUEIRA STAMATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000175-98.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDA FIGUEIREDO 

JUNQUEIRA STAMATO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Considerando que não foi recolhido o preparo, intime-se a parte 

autora para que o faça no prazo de 48h, sob pena de deserção. Após, 

conclusos para despacho. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503697-64.2015.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503697-64.2015.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA JOSE CAMPOS 

RODRIGUES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A 

parte autora não renunciou ao valor excedente ao RPV (Id. 11858081). 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500701-30.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARLOS DE VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500701-30.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: MILTON CARLOS DE 

VASCONCELOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte autora não renunciou ao valor excedente ao RPV (Id. 11953113). 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503166-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON YANCO VALIN CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0017534A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503166-12.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JAISON YANCO VALIN 

CUNHA REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. Quanto à 

obrigação de fazer, a requerida FUNCAB comprovou o cumprimento da 

decisão judicial no id 12056208. A parte autora requereu (id 10619808) o 

cumprimento do acórdão relativo à condenação dos honorários 

advocatícios sucumbenciais arbitrados contra o recorrente ESTADO DE 

MATO GROSSO. Trata-se, pois, de pedido de cumprimento de sentença de 

obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, intime-se o 

executado para, querendo, no prazo de 30 e nos próprios autos, impugnar 

a execução (art. 535 do CPC/2015). Apresentada impugnação, intime-se o 

exequente para responder no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500789-05.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500789-05.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: JANDIRA DOS SANTOS 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se que a sentença homologatória transitou em julgado antes da 

promulgação da Lei 10.656, de 28 de dezembro 2017. Homologa-se a 

renúncia para adequar o crédito principal bruto ao limite correspondente a 

256 UPF´s, de modo a permitir o processamento do pagamento por meio de 

RPV. Dê-se prosseguimento ao feito de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504279-98.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN AURELIO BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504279-98.2014.8.11.0001 REQUERENTE: WILLIAN AURELIO BALDUINO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença. Intime-se a(s) parte(s) ré(s), encaminhando, em anexo, cópia 

da sentença/acórdão, para que cumpra(m) a obrigação de fazer e 

comprove(m) documentalmente nos autos (art. 12° da Lei 12.153/2009), no 

prazo de 30 (trinta) dias. Eventual impugnação ao cumprimento da 

obrigação de fazer (art. 525 do CPC) deve ser deduzida através de 

simples petição, nestes autos. Decorrido o prazo para cumprimento da 

obrigação de fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501705-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0501705-68.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: SONIA REGINA CORDEIRO DE 

MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Não há 

que se falar em erro no cálculo apresentado pelo contador judicial de Id. 

12490265. Assim, processe-se de acordo com o art. 5° do Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502578-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DOMINGOS LIBERATO GONZAGA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502578-05.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: DOMINGOS LIBERATO 

GONZAGA DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500604-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT0010101A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - MT19465/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500604-93.2015.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO ROGERIO DE TOLEDO 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte autora 

postula a expedição de RPV, alegando que a Lei n.º 5953, de 23 de junho 

de 2015, não se aplica ao seu caso. Referida norma, à qual foi atribuída 

vigência imediata, foi publicada no dia 1º/07/2015 - Diário Oficial Eletrônico 

do TCE n.º 655 A ação em epígrafe possui registro de trânsito em julgado 

da sentença condenatoria no dia 18/07/2016. (ID 3679186). Nesse 

contexto, aplica-se o teto estabelecido na Lei Municipal, pois se considera 

que só não serão alcançados pelo novo limite de pagamento ao RPV 

aqueles processos cujo trânsito em julgado tenha se efetivado antes da 

publicação da lei, o que não é o caso dos autos. A propósito, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: E M E N T A: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE 

SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - 

POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE 

OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) - 

APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES 

JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO 

JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO 

POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO 

DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR 

AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS 

OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM 

FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE 

PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, 

COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM 

EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL 

MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL 

QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA 

AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO 

COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não 

representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença 

mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do 

grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a 

execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. 

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE 

EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB 

A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO 

PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO 

DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - 

O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado 

Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, 

social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de 

direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse 

mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou 

órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou 

surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A 

essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se 

respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando 

amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder 

Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público 

(o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências 

próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações 

definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os 

fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais 

devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução 

contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já 

anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, 

frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais 

favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até 

então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, E DO ART. 83, § 1º, AMBOS 

DO RISTF. - Revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras 

constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que não 

permitem sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131, § 

2º) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em 

pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1º). Precedentes. (RE 601914 

AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 

25-02-2013). g.n. Sobre o tema, pende de julgamento no Supremo Tribunal 

Federal o Recurso Extraordinário n.º 729107/DF ao qual foi reconhecida 

repercussão geral, in verbis: APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO 

INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES 

EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. 

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova 

sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na 

execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a 

irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em 

sentido contrário ao do acórdão atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015 ). Nesse contexto, 

indefere-se o pedido da parte autora pelo recebimento por meio de RPV. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505623-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT0010101A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505623-17.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: JUAN DANIEL PERON 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte autora 

postula a expedição de RPV, alegando que a Lei n.º 5953, de 23 de junho 

de 2015, não se aplica ao seu caso. Referida norma, à qual foi atribuída 

vigência imediata, foi publicada no dia 1º/07/2015 - Diário Oficial Eletrônico 

do TCE n.º 655 A ação em epígrafe possui registro de trânsito em julgado 

da sentença condenatória no dia 08/06/2017. (ID 8198480). Nesse 
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contexto, aplica-se o teto estabelecido na Lei Municipal, pois se considera 

que só não serão alcançados pelo novo limite de pagamento ao RPV 

aqueles processos cujo trânsito em julgado tenha se efetivado antes da 

publicação da lei, o que não é o caso dos autos. A propósito, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: E M E N T A: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE 

SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - 

POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE 

OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) - 

APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES 

JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO 

JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO 

POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO 

DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR 

AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS 

OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM 

FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE 

PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, 

COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM 

EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL 

MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL 

QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA 

AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO 

COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não 

representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença 

mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do 

grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a 

execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. 

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE 

EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB 

A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO 

PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO 

DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - 

O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado 

Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, 

social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de 

direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse 

mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou 

órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou 

surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A 

essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se 

respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando 

amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder 

Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público 

(o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências 

próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações 

definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os 

fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais 

devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução 

contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já 

anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, 

frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais 

favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até 

então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, E DO ART. 83, § 1º, AMBOS 

DO RISTF. - Revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras 

constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que não 

permitem sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131, § 

2º) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em 

pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1º). Precedentes. (RE 601914 

AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 

25-02-2013). g.n. Sobre o tema pende de julgamento no Supremo Tribunal 

Federal o Recurso Extraordinário n.º 729107/DF ao qual foi reconhecida 

repercussão geral, in verbis: APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO 

INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES 

EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. 

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova 

sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na 

execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a 

irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em 

sentido contrário ao do acórdão atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015 ). Nesse contexto, 

indefere-se o pedido da parte autora pelo recebimento por meio de RPV. 

Expeça-se o necessário. Após, arquive-se com as baixas necessárias. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503700-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503700-53.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: DOMINGAS OLIVEIRA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O cancelamento de 

título de crédito extrajudicial extraviado e eventual reemissão (de 

documento substitutivo) só pode ser efetivado por quem o emitiu. Sem o 

título extrajudicial, fica prejudicada a própria execução, pois não é possível 

expedir ordem de pagamento com base em cópia do título, notadamente 

diante das características dos títulos extrajudiciais. Desse modo, intime-se 

a parte autora para apresentar certidão original, no prazo de 60 dias, sob 

pena de arquivamento do processo por impossibilidade jurídica de 

prosseguimento da ação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DUARTE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/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: 

11/09/2018, Hora: 08:30, 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 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: 1001362-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINES TANAKA DA SILVA (REQUERENTE)

UESCLLER AGUILERA TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA - ME (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

11/09/2018, Hora: 08:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 291 de 548



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 requerido MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, com as advertências legais, para apresentar a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009), e a pessoa jurídica de direito privado com as advertências 

da Lei 9.099/95. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OEDIR BENEDITA DIAS DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

11/09/2018, Hora: 09:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000851-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NOGUEIRA CARVALHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000851-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA NOGUEIRA 

CARVALHO DE LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Trata-se de reclamação na qual a parte 

autora pleiteia: “b) SEJA CONCEDIDA, sem a oitiva prévia da parte 

contrária TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR NO SENTIDO 

DE QUE ESTE JUÍZO AUTORIZE O BLOQUEIO DA VERBA DEPOSITADA, 

REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 

COMPLEMENTAR, REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL, A SER 

DEPOSITADA NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA A 

REQUERENTE DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS NO VALOR DE R$ 5.070,00 

(CINCO MIL SETENTA REAIS);”. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista a impertinência 

de manter constrição de verba pública sem que se possa dispensa-la de 

imediato ante a necessidade de observância aos limites do art. 1º[1] e § 3º 

da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º[2] e 2-B da Lei 9494/97. Ademais, não se 

identifica risco inadimplência acaso a parte autora venha eventualmente a 

sagrar-se vencedora na demanda. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para o 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 [1] Art. 1º “Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. [2] Art. 

1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 

de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 

de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de 

recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas 

autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito 

em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502759-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI OAB - MT7153/O-O 

(ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502759-06.2014.8.11.0001 REQUERENTE: DRAYTON RAMALHO 

TEIXEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença na qual a parte autora 

alega que não foi cumprido pelos requeridos a ordem judicial expressa no 

acórdão acostado. Para o ideal exame da questão trascreve-se o que 

ficou consignado pelo órgão Colegiado Julgador: “Por essas razões, 

conheço do recurso e, em consonância com o Parecer Ministerial, 

DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de declarar a nulidade das questões 

n.º 50 e 54, e em consequência, determinar a recontagem da pontuação 

do recorrente, para fins de possibilitar que continue no certame concursal, 

caso seja este o único entrave que lhe impediu participar das fases 

subsequentes.” (grifos não constam no original) – id. 1049563 pag 33. 

Vê-se que o acordão transitado em julgado determinou objetivamente a 

recontagem da pontuação do candidato, em razão de declaração de 

nulidade de duas questões. A requerida FUNCAB comprovou no ID 

9866131 que submeteu o requerente à fase subsequente à prova objetiva 

(da qual o acórdão anulou duas questões para o autor), tanto que 

convocou o candidato DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA para exame médico 

e entrega de títulos. Ou seja, o requerente continuou no certame. Não há, 

portanto, decisão descumprida no âmbito deste processo, haja vista que a 

FUNCAB cumpriu a obrigação com a efetiva recontagem de pontos e 

convocação já comprovada. Contudo, a petição de ID 12378235 noticia 

que “não houve fiel cumprimento desta decisão judicial, pois, o notificante 

ainda está no aguardo do resultado da avaliação psicológica realizada no 

dia 19/11/2017,(...)”. Ora, o acórdão exequendo não fixou nenhum prazo 

para divulgação de resultados, tampouco se refere à avaliação 

psicológica, mas se restringe tão somente à obrigação de fazer a 

recontagem de pontos da prova objetiva. O acordão em cumprimento 

tampouco determina a finalização do certame, divulgação de resultados ou 

posse do autor, se restringe tão somente a anulação de questões, 

recontagem e manutenção (na próxima fase) do certame, o qual seguirá 

seu natural desdobramento, podendo o requerente, inclusive, ser 

eliminado nas fases subsequentes por outros motivos que não seja 

relativo a sua desclassificação na primeira fase (prova objetiva). Nesse 
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contexto, verifica-se que foi satisfeita a obrigação. Ante o exposto 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Intime-se e arquive-se com as baixas 

necessárias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002738-65.2017.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO MARTINS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002790-95.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

AM1 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

R-4 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB - MT0015431A-A (ADVOGADO)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002790-95.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ELIEL ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: R-4 COMUNICACAO LTDA - ME, C. G. DE MORAES - ME, AM1 

COMUNICACAO LTDA - ME, GAZETA DIGITAL LTDA - ME, INTERNET 

NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. RECEBE-SE os recursos inominados no efeito devolutivo, haja 

vista sua tempestividade, bem como o recolhimento das custas 

processuais. Intime-se as partes recorridas para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505399-45.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RUBEM DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505399-45.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JEFFERSON RUBEM DA SILVA 

SILVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, 

etc. RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500504-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500504-75.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZETE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Por meio da 

petição de ID 9915082, a parte autora comunica que, por equívoco, 

apresentou cálculo para o cumprimento de sentença em dissonância com 

o determinado na sentença que transitou em julgado. Compulsando os 

autos, verifica-se que a conta da execução não contempla a determinação 

do juízo contida no dispositivo da sentença, de modo que na fase de 

cumprimento não foi observada a coisa julgada. Ante o exposto, 

declara-se a nulidade da decisão de ID 1081552 e dos demais atos 

subsequentes e determina-se a renovação da fase de satisfação. 

Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado (art. 534 

CPC/15), no prazo de 15 dias. Após, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução 

(art. 535 do CPC/2015). Apresentada impugnação, intime-se o exequente 

para responder no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001482-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NESTOR BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001482-53.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO NESTOR BASSO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Extrai-se da decisão 

proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que serão 

julgados como repetitivos ([1]) os recursos REsp 1.692.023, o REsp 

1.699.851 e o REsp 1.163.020 bem como a existência da ordem de 

suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Ante o exposto, por 

ora, indefere-se a liminar e determina-se que o processo aguarde em 

Secretaria, no lote de processos suspensos por força das decisões 

proferidas pelo STJ, até seu ulterior determinação daquele sodalício. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

N o t i c i a  d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 293 de 548



e-Tust-e-Tusd

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUNA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CASTRO RODRIGUES OAB - MT24639/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHOLDEN TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001565-69.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS LUNA FERREIRA 

REQUERIDO: RHOLDEN TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que a parte 

autora CARLOS LUNA FERREIRA promove em desfavor de RHOLDEN 

TRANSPORTES LTDA. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

RHOLDEN TRANSPORTES LTDA não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504747-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504747-28.2015.8.11.0001. REQUERENTE: BELMIRO PEREIRA PADILHA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Com a concordância das partes 

em relação ao cálculo apresentado pelo contador judicial, HOMOLOGA-SE 

o crédito no valor de R$58.084,39 (cinquenta e oito mil e oitenta e quatro 

reais e trinta e nove centavos). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário 

para o processamento do pagamento por precatório. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 04 de julho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843031 Nr: 9332-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES LTDA, 

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B

 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, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

758,60 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800275 Nr: 14515-29.2015.811.0003

 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: ALVELINO JUNIO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GONÇALVES AMORIM 

- OAB:23317, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT10085, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 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$ 130,86 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 
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Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90617 Nr: 1820-05.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. SODRE COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARZIHELEN DE ALMEIDA 

SUDRE PROCIUNCLA - OAB:10.193/MT

 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$ 

149,05 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 77,24 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451798 Nr: 6977-36.2011.811.0003

 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: JOSE PETRUCIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASMIP ASSOCIACAO DOS POLICIAIS 

MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.225

 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$ 

340,92 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003257-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EMBARGANTE)

PAULO CESAR MIEZERSKI (EMBARGANTE)

ELIZANDRA MARIA ZYS (EMBARGANTE)

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003257-97/2018 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Paulo 

Cesar Miezerski e Outros. Embargada: Petrovina Sementes Ltda. Vistos, 

etc. PAULO CESAR MIEZERSKI, SABRINA LÓPEZ TESTA MIEZERSKI, 

JEFERSON LUIS MIEZERSKI e ELIZANDRA MARIA ZYS MIEZERSKI, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com os presentes 

“Embargos à Execução” em desfavor de PETROVINA SEMENTES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de suspensão da 

execução, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

embargante, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(dez) dias emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes d 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC: a) cumprindo integral e 

corretamente os termos do §1º do art. 914 do Código de Processo Civil 

(trazendo as cópias indispensáveis da execução em apenso/associada), 

nos termos do artigo 320 do CPC; b) carreando aos autos, inclusive, a 

decisão que deferira a inclusão dos nomes dos embargantes nos órgãos 

de restrição ao crédito, bem como, documento hábil a comprovar que a 

referida inscrição fora efetivada, os termos do 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, 03 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008390-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MIGUEL MATTESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTERNEY LUIZ BERSANETI (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, indicar o(s) local(is) onde encontram-se os bens.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002940-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002940-02/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Laercio Aparecido Leite. Ré: Oi Móvel S/A. Vistos, etc. LAERCIO 

APARECIDO LEITE, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

de OI MÓVEL S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que 

possui relação comercial com a ré desde 05.10.2017, quando contratara o 

pacote de serviços “OI PLAY + FIXO + 2 DEPENDENTES”, pela importância 

de R$379,70 (trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos), 

atrelado p referido contrato à linha telefônica sob nº(66)3423-3871; que, 

desde a primeira fatura, após a contratação do referido serviço, as 

cobranças sempre foram efetuadas de forma equivocada, com valores 

superiores. Ademais, que tentara administrativamente a resolução do 

conflito, quer junto ao SAC (Serviço de Atendimento aos Cliente) da ré, 

quer junto à ANATEL, todavia, resultaram inexitosas as tentativas de 

acordo extrajudicial; que, não informa quais faturas permanecem 

inadimplidas até a presente data; que, alega estar com o serviço 

suspenso. Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de 

urgência, a fim de que a restabeleça o fornecimento do serviço de 

telefonia fixa, em relação ao nº(66)3423-3871; que sejam retirados os 

valores excedentes das faturas, sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do item ‘b’ de (fl.10 – 

correspondência ID 12855245, fl.09). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fl.25 – correspondência ID 12864630, fl.03), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 

do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA 

ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS 

DE TELEFONIA E INTERNET AO AUTOR, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB 

PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A VINTE 

DIAS-MULTA. PLEITO DE REVOGAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESACOLHIMENTO. RECURSO 

IMPROVIDO. Pretende o autor obter o restabelecimento dos serviços 

contratados com a demandada, sob a alegação de que foram suspensos 

unilateralmente pela ré. Uma vez presentes os requisitos legais, 

inquestionável o direito do agravado à tutela antecipada. E até o presente 

momento nada evidencia a impossibilidade de cumprimento da decisão, 

não existindo razão para revogar a ordem. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET AO 

AUTOR, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA 

DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A VINTE DIAS-MULTA. 

QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR DA "ASTREINTE". 

JUSTIFICADORES DA PROVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO 

VALOR DA MULTA. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A multa 

deve ser fixada em valor que se mostra suficiente para motivar a parte ao 

cumprimento da ordem judicial emitida. Se a medida for cumprida, não 

haverá interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será 

afastada; se não houver atendimento e a parte nada trouxer para 

demonstrar qualquer impossibilidade a justificar a inércia, evidencia-se que 

não houve suficiente poder de coerção para motivá-la ao atendimento. E a 

multa, diante dos termos do artigo 537, § 4º, do CPC-2015, não está sujeita 

a limitação, devendo incidir até o efetivo cumprimento da obrigação.” 

(TJ-SP - AI: 21027205520168260000 SP 2102720-55.2016.8.26.0000, 

Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 14/06/2016, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2016) “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SERASA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE. Sendo verossímil a alegação 

da consumidora de que nunca contratou os serviços de telefonia da ré, e 

presente dano irreparável causado pela demora do processo, possível a 

concessão de tutela antecipada para retirada do seu nome dos cadastros 

de proteção ao crédito. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

21205818820158260000 SP 2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: 

Andrade Neto, Data de Julgamento: 01/07/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no 

caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

(suspensão do serviço), decorrente do não uso do direito desde logo 

(art.300, CPC). Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de 

antecipação da tutela para determinar, apenas e tão somente, que a 

empresa ré, no prazo de (05) cinco dias, restabeleça o fornecimento do 

serviço contrato, no que tange à linha telefônica sob nº(66)3423-3871, até 

ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC). Todavia, condiciono o 

cumprimento da presente tutela de urgência à consignação da importância 

correspondente às faturas em aberto, via Conta Única do Tribunal de 

Justiça deste Estado, devendo, ainda, a parte autora comprovar o 

depósito nestes autos, ou seja, deverão ser anexadas as faturas 

inadimplidas e seus respectivos comprovantes de consignação (art.297, 

CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘e’ de (fl.10 – correspondência ID 12855245, fl.09), eis 

que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 08 de agosto de 2018, às 

09h30min, no CEJUSC. 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., 08 de maio de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004933-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004933-80/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Alta 

Floresta – MT Autora: Recon Administradora de Consórcios Ltda. Ré: 

Marcela Ferreira da Silva. Vistos, etc. RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de MARCELA 

FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 
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procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial 

da presente Carta Precatória: a) carreando aos autos cópia da 

procuração ad judicia, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 

do Código de Processo Civil; b) observando-se, ainda, se a presente Carta 

Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM, sob pena 

de devolução sem cumprimento. Oficie-se ao juízo deprecante. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004934-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA STEFANI MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004934-65/2018 Ação: Restituição de Valores c/c Pedido Liminar 

Autora: Nathalia Stefani Mota. Réu: Banco Honda S/A. Vistos, etc. 

NATHALIA STEFANI MOTA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Restituição de Valores c/c Pedido Liminar” 

em desfavor BANCO HONDA S/A, 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, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004956-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MORAES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004956-26/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Luiza Moraes de Amorim. Vistos, etc. 

OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca 

e Apreensão” em desfavor de LUIZA MORAES DE AMORIM, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido 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, 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, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004958-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004958-93/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Lucelene Pereira de Almeida. Vistos, 

etc. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de LUCELENE PEREIRA DE ALMEIDA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 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, 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, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002853-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA ARIANE LOPES LEAO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, fornecer o número da residência do requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429400 Nr: 11456-43.2009.811.0003

 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: NIZIA CURTEZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IISON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11.554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A

 intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767477 Nr: 1085-10.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TIZZIANO BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO THIAGO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403853 Nr: 17400-94.2007.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 17400-94.2007

Ação: Monitória

 Autor: Banco CNH Capital S/A

Réu: Ivan Luiz Bertol

 Vistos, etc...

 Banco CNH Capital S/A, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Ivan Luiz Betol, com qualificação nos 

autos.

 D e c i d o:

 Defiro o pedido de prova oral formulado pelo réu de (fl.284)

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 06 de setembro 

de 2018, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 03/julho/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716477 Nr: 11866-96.2012.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA SIQUEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para no 

prazo comum de (cinco) dias, manifestarem-se quanto aos documentos de 

fls. 320/323.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710920 Nr: 5909-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): DANIELE MUNK REZENDE ME, DANIELE MUNK 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5909-17.2012

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Daniele Munk Rezende Me e Daniele Munk Rezende.

Vistos, etc...

Retifique-se o polo ativo da lide, conforme requerido às (fls.214/217).

De outro lado, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.219/224), hei por bem em acolher a pretensão, prosseguindo-se o 

feito em relação ao saldo remanescente.

Ademais, determino à secretaria que expeça edital de intimação da 

executada, para ciência da penhora formalizada à (fl.203v).

Cumprida a determinação supra e em caso de inércia, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte exequente para que no prazo de (10) dez 

dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744333 Nr: 4558-38.2014.811.0003

 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): EDSON CARLOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4558-38.2014

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executado: Edson Carlos Mendonça.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.129), o executado fora devidamente 

citado e não embargou a ação, bem como, não efetuou o pagamento do 

débito.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726712 Nr: 7632-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA ME, CLAUDIO 

ARAÚJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7632-37.2013

Ação: Monitória

Autora: Sifra Factoring Fomento Mercantil Ltda Me.

Réus: Cláudio Araújo de Souza Me e Cláudio Araújo Souza.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.94), os réus foram devidamente 

citados e não contestaram a ação.
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Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730264 Nr: 10853-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO BORGEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10853-28.2013

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Jeancarlo Ribeiro.

Executado: Alberto Borgeo.

Vistos, etc...

JEANCARLO RIBEIRO, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação de “Execução de Sentença” em desfavor de 

ALBERTO BORGEO, devidamente qualificado e após seu processamento, 

apresentaram manifestação e documento às (fls.189/191), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por JEANCARLO RIBEIRO, 

em desfavor de ALBERTO BORGEO.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719116 Nr: 157-30.2013.811.0003

 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: CELMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARCOS FABIAN - 

OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16846A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 157-30.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Celma Pereira.

Executada: Americel – Claro S.A.

Vistos, etc...

CELMA PEREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de AMERICEL – CLARO S.A., devidamente qualificada, ingressou com o 

petitório de (fls.255/257), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Compulsando os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo 

almejado, qual seja, o recebimento do crédito pela exequente e a 

devolução do saldo levantado a maior, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

CELMA PEREIRA, em desfavor de AMERICEL – CLARO S.A., com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores depositados à (fl.257), com suas 

devidas correções, em favor da parte executada, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799570 Nr: 14201-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADINI MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA 

- OAB:OAB/MT14564-E, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/9521 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 14201-83.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ariadini Miranda Silva.

Executada: Tam Linhas Aéreas S.A.

Vistos, etc...

ARIADINI MIRANDA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de TAM LINHAS AÉREAS S.A., devidamente qualificada, ingressou com o 

petitório de (fls.79/verso) e, a executada, por sua vez, concordou com o 

pleito à (fl.82), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ARIADINI MIRANDA SILVA, em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S.A., 

com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores penhorados à (fl.78), com suas devidas 

correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o competente 

alvará judicial.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.
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Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709678 Nr: 4611-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4611-87.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Volkswagen S.A.

Executado: Nei Fernandes Portella.

Vistos, etc...

Analisando a questão trazida à liça pelo exequente às (fls.113/115), não 

vejo motivos plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que houve 

apenas uma tentativa de citação do executado.

No mesmo sentido, o artigo 830 do Código de Processo Civil não respalda 

a alegação do exequente, pois, assim dispõe:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”(Grifo 

nosso).

Deste modo, não há que se falar em arresto on line de valores, assim, 

indefiro.

Por fim, determino a intimação pessoal do exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729395 Nr: 10075-58.2013.811.0003

 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): MARCIA MARQUES ORTEGA, LUIZ CARLOS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10075-58.2013

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Márcia Marques Ortega e Luiz Carlos da Silva.

Vistos, etc...

Analisando a questão trazida à liça pela parte exequente às 

(fls.112/113v), hei por bem em deferir a penhora dos direitos aquisitivos 

derivados da alienação fiduciária, com fulcro no artigo 835, inciso XII do 

Código de Processo Civil.

 Neste sentido, assente a jurisprudência que:

“PENHORA SOBRE DIREITOS - VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Possibilidade de a penhora recair sobre os 

direitos que o devedor detém sobre bem alienado fiduciariamente - 

Malgrado a penhora não possa recair sobre o próprio veículo, porque de 

propriedade resolúvel a favor da instituição financeira, nada impede que a 

constrição incida sobre os respectivos "direitos" do executado sobre o 

bem, uma vez que tem valor econômico - Inteligência do art. 835, XII, 

CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

20813606420168260000 SP 2081360-64.2016.8.26.0000, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 27/07/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/08/2016)

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 844 do 

CPC.

Proceda-se a intimação dos credores fiduciários dos termos desta 

decisão e para que no prazo de (15) quinze dias, prestem as informações 

requeridas às (fls.113/verso).

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410938 Nr: 7024-15.2008.811.0003

 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): MOISES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:OAB/MT 8183

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7024-15.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Moisés Gonçalves.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.145), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo a parte executada ser intimada via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e onde 

se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob 

pena de aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 774 do Código 

de Processo Civil.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793274 Nr: 11582-83.2015.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHERLI CRISTINA MARTIN, OTAVIO DE JESUS 

VALENZUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224.979/SP, MARIA CECÍLIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO - 

OAB:112.333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11582-83.2015

Ação: Monitória

Autora: Brinks Epago Tecnologia Ltda.

Réus: Kherli Cristina Martin e Otávio de Jesus Valenzuela.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.120), não verifico nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, eis que completamente aleatório 

a sistemática do Poder Judiciário Mato Grossense, assim, indefiro.

Ademais, determino a intimação pessoal da autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 47043 Nr: 3374-77.1996.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GASPARELLO PIVA, WAGNER GASPARELLO 

PIVA, WILSON GASPARELLO PIVA, WAGNER GASPARELLO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GASPARELLO LTDA, ITAU 

UNIBANCO S. A, ITAU UNIBANCO S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, Lázaro Gomes Júnior - 

OAB:8.194-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3374-77.1996

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Wilson Gasparello Piva e Wagner Gasparello Piva.

Executado: Itaú Unibanco S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.541) e da decisão superior de 

(fls.542/543), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

penhorados à (fl.488), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796648 Nr: 13020-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HEVEA BRASILIENSE LTDA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO CORREA, CLEUZA BONATTO VOLPE, WALDYR 

ROSA ALVES, DIOMAR RODRIGUES MAGALHAES, RUBERVAL SILVEIRA 

VOLPE, ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO CEZAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COELHO - 

OAB:188.905/SP, LUIZ ALBERTO TEIXEIRA - OAB:138.374/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13020-47.2015

Ação: Usucapião Extraordinário

Autora: Marlene Rodrigues Correa.

Ré: Sociedade Hevea Brasiliense Ltda.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino o imediato desentranhamento do mandado para 

citação dos confinantes Waldyr Rosa Alves e Espólio de Maria Conceição 

Cezar Alves.

De outro lado, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.83/89), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, 

determino a citação da parte ré por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II 

e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718954 Nr: 14431-33.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14431-33.2012

Ação: Cobrança

Autor: Banco Itaú Unibanco S.A.

Réu: João Batista Subtil Neto.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.90), o réu fora devidamente citado e 

não contestou a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423742 Nr: 5941-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 
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MADEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, PAPELARIA PERPETUO 

SOCORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11.180-MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5941-27.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Sebastião José de Queiroz Júnior.

Executados: Todimo Materiais de Construção Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.268) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fls.249/252 – 14.09.2016) está 

defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 300623 Nr: 10773-16.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLASFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB:OAB/SP 197.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17727 Nr: 8107-57.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIA-TEL TELECOMUNICACOES LTDA, IVO 

MACIEL JUNIOR, IVANILDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714239 Nr: 9423-75.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMIR GONCALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 D E C I D O:Pois bem, diante dos elementos trazidos pela certidão de 

(fl.373) e o lapso temporal da intimação para depósito dos honorários 

(fl.368), ou seja, (7) sete meses, conclui-se que, de fato, a parte autora 

agiu com desídia quanto à condução dos atos que lhe competiam. No 

momento em que a parte requer a produção da prova pericial é seu dever 

diligenciar no sentido de propiciar fiel cumprimento aos atos jurisdicionais 

que lhe incumbem, no caso, o pagamento dos respectivos honorários 

periciais, o que não ocorreu, ocasionando a perda da prova.Sobre o tema 

a jurisprudência não destoa:“AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – REQUERIMENTO DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

preclui a oportunidade para a realização da prova pericial quando a parte 

que a requereu, embora devidamente intimada, não realiza o depósito 

prévio dos respectivos honorários. Se as alegações expendidas nas 

razões do agravo não têm força para modificar a decisão recorrida, seu 

desprovimento é medida que se impõe.” (AgR 159045/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

09/12/2015)Razão pela qual, declaro a perda da prova pericial requerida 

pelo autor e, considerando que o presente feito é findo, bem como, a 

ausência de interesse da parte autora em proceder ao devido andamento 

que lhe compete, determino que façam as anotações de estilo e remetam 

os autos ao arquivo.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 93834 Nr: 5403-95.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR PAES DE BARROS, GLORIA MARIA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA A. HORST BEULKE - 

OAB:18999/PR, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5403-95.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Salvador Paes de Barros e Gloria Maria de Souza.

Executado: Benedito Alves dos Reis.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.401/403) e a 

certidão de (fl.406), hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, para que no prazo de (15) quinze dias, traga aos autos a 

certidão de óbito do executado, bem como, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434598 Nr: 3264-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GIONGO, ARI GIONGO, CAMILA 

GIONGO, DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO, PEDRO SCHUMATZ, 

CARMEM LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, JANAINA GIONGO ZIMMERMANN, 

BRANDINO GIONGO NETO, MARIA DO CARMO POLGA, VANESSA 
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GIONGO, FATIMA CELSO SCHMATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios intentados por 

BANCO DO BRASIL S.A., e, via de consequência, mantenho a decisão de 

(fl.87), em sua totalidade.Por fim, determino à secretaria que cumpra os 

demais termos da decisão retro mencionada.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de junho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755981 Nr: 10836-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/A (GRUPO MARFRIG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação de Rescisão de Contrato c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais’, promovida por DEBORA 

MARTINS OLIVERA, com qualificação nos autos, em desfavor de MBL 

ALIMENTOS S/A, com qualificação nos autos. Por corolário natural JULGO 

IMPROCEDENTE, a ‘Ação Cautelar de Busca e Apreensão’ em apenso, 

promovida por DEBORA MARTINS OLIVERA, com qualificação nos autos, 

em desfavor de MBL ALIMENTOS S/A, com qualificação nos autos. 

Condeno a autora, em ambas as ações, ao pagamento das custas judiciais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor 

atualizado das causas, devendo ser observado o disposto no parágrafo 

3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.Com o transito em julgado, 

determino a entrega/devolução do bem apreendido no prazo de 48 

(quarenta e oito horas); comercializado o veículo antes do desfecho do 

processo, deposite a quantia equivalente ao valor do veículo em 

conformidade com a tabela oficial ‘FIPE’, vigente à época da realização da 

busca e apreensão, devidamente corrigida pelo INPC até a data do efetivo 

depósito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), 

aplicável para qualquer ato da autora que esteja em desacordo com a 

ordem judicial ora emanada, limitada a astreinte a quantia de R$ 20.000,00 

( v i n t e  m i l  r e a i s ) . F e i t a s  a s  a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e , 

arqu ive-se .Pub l ique-se . In t imem-se.Cumpra-se .Rondonópo l i s -Mt . , 

29/junho/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731370 Nr: 11779-09.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIETE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ SANTOS TAKANARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente "Ação 

Reivindicatória c/c Demolitória" promovida por LUZIETE MARIA DE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de ANDRÉ SANTOS 

TAKANARA, todos com qualificação nos autos, condenando o réu: A - a 

restituir à autora o imóvel descrito e caracterizado na inicial; B - determino 

a demolição do imóvel construído pelo réu, sobre o Lote n° 06, de 

propriedade da autora;C - condeno-o no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser corrigida, 

observando-se o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.D - transitada em julgado, expeça-se mandado e, cumpridas as 

demais formalidades de estilo, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt., 29 de junho de 2018.-Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710385 Nr: 5350-60.2012.811.0003

 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: ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH, 

MIKHAEL AMARAL FARAH, TARICK AMARAL FARAH, ELISANGELA 

NUNES DA MOTA FARAH, FERNANDA GARCIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:12057/MT, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:14.229/MT

 (...)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, 29 de 

junho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713309 Nr: 8421-70.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DA SILVA, APARECIDO ALEXANDRE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DELTA LTDA, ALTEMIR 

TOZI, ANTONINHO TOZI, A. TOZI TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - 

OAB:OAB/RS4066, PAULO DE TARSO FONSECA FILHO - OAB:MA/3.038

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8421-70.2012

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autores: Izabel Maria da Silva e Aparecido Alexandre da Silva.

Réus: Transportadora Delta Ltda e Outros.

Denunciada à lide: A. Tozi Transportes.

Vistos etc...

Compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se que o réu 
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Antoninho Tozi não fora citado até a presente data, deste modo, determino 

a intimação da parte autora, para que traga aos autos o endereço atual do 

réu, bem como, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 845552 Nr: 10140-48.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ITAMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALVES DAUFENBACK - 

OAB:OAB/SP-325-478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341SP

 (...) 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, 29 de 

junho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 865916 Nr: 5267-68.2017.811.0003

 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: CLAUDINEI MARTINS VILHA, ANGELA 

STRYZAKOWSKY VILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REYNOLD FALAVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5.089-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NAVARRO 

VARGAS - OAB:99999/SP, MARLY VOIGT - OAB:59785/SP

 Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados.Oportunamente, defiro o pedido de inclusão no polo 

passivo da demanda constante de (fl.282), eis que se trata de litisconsorte 

passivo necessário, nos termos do §4º do artigo 677 do Código de 

Processo Civil, devendo constar como embargados na presente demanda 

as partes rés da Ação de Reintegração de Posse 

nº10034-57.2014.811.0003, São Judas Tadeu Administradora de Bens e 

Serviços Ltda e Participações e Empreendimentos Ecocampo Ltda.Por fim, 

cite-se conforme determinado às (fls.263/264) e, via de consequência, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 10 de outubro de 

2 0 1 8 ,  à s  1 0 : 3 0  h o r a s ,  n o  C E J U S C ( a r t . 3 3 4 , 

CPC).Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT., 29 de junho de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731436 Nr: 11838-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERIO TODESCATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE DIAS DE SOUZA ME, LEONICE DIAS 

DE SOUZA, JUSSANIA REIS FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNA VILELA DE MORAES - 

OAB:7045-B/MT, GUILHERME HENRIQUE PESTANA - OAB:OAB/MT 

16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758/MT, TANARA 

MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo de Souza Pinto. - 

OAB:13.689

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11838-94.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Nério Todescatt.

Executados: Leonice Dias de Souza Me e Outra.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.111), determino a intimação 

pessoal do exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775885 Nr: 4562-41.2015.811.0003

 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): GARCIA DE LIMA E NOSSOL LTA - ME 

(LATICÍNIO VITÓRIA), TIAGO HENRIQUE NOSSOL GARCIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4562-41.2015

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Garcia de Lima e Nossol Ltda Me e Outro.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.83), determino a intimação 

pessoal da exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).
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Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700471 Nr: 8442-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISIOLI LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA 

ZANCANARO PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8442-80.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Executados: Disioli Luiz Pissaia e Ivonete Ana Zancanaro Pissaia.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.140), determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717167 Nr: 12584-93.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. I. CARNEIRO VEÍCULOS - ME, NOEMIA 

IGNACIO CARNEIRO, LETICIA DE CASTRO MARQUES, NORIVAL IGNACIO 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12584-93.2012

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: N. I. Carneiro Veículos Me e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.130), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723503 Nr: 4495-47.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES ROCHA &FERREIRA DE BREU LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO E CIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4495-47.2013

Ação: Anulação de Protesto Indevido c/c Indenização

Autor: Rodrigues Rocha & Abreu Rocha Ltda Me.

Réu: Douglas Oliveira Franco e Cia Ltda Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.94), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816486 Nr: 1738-75.2016.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1738-75.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Réu: Afrânio José de Oliveira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.64), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718513 Nr: 13976-68.2012.811.0003

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13976-68.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Réu: Valdomiro Alves dos Santos Neto.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.83), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383319 Nr: 11482-46.2006.811.0003

 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): GRAUNA AGRO LTDA, FABRICIO SLAVIERO 

FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR

 Intimação da advogada da exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

instruir e retirar carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 1651-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS 

MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 Intimação do advogado do exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

instruir e retirar as Cartas Precatórias expedidas às fls. 330/331, bem 

como efetuar o depósito da diligência do bairro Jardim Santa Bárbara 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.: 409745 Nr: 5620-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN, JUDITH MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da exequente, para no prazo de (5)cinco dias, instruir e 

retirar carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755562 Nr: 10627-86.2014.811.0003

 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: GUIMAQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA, DORIVALDO OLIVEIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD-REPARAÇÃO DE SOLO CULTIVO 

AGRICOLA, ALMIR JOSE DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da autora, para no prazo de (10) dez dias, retirar 

o edital de citação, para fins de publicação, nos termos da decisão de fls. 

63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820612 Nr: 3204-07.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A BANDEIRANTES CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, DIARIO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECÇÕES E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:16.760/DF

 Intime-se a advogada da autora para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se nos autos quanto ao petitório de fls. 127/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702549 Nr: 10527-39.2011.811.0003

 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: IBG - INSITUTO BUSINNES GROUP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ZORZETT CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DONIN ZANCHET - 

OAB:9527/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do advogado do requerente, para no 

prazo legal de 05 (cinco) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747305 Nr: 6344-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA, EURIPEDES MENDES 

FERREIRA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.M.V EMPREENDIMENTOS E MARKETING 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 
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CARDINAL - OAB:7830/MT, ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 294904 Nr: 9363-54.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GENI DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, traga 

aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, 

requeira o que de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009170-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. A. P. (AUTOR)

CLARA ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009170-94.2017 Ação: Cobrança de Benefício de Seguro de Vida 

Autora/menor: G. G. A. P. Representante: Clara Alves de Jesus. Ré: 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Vistos etc... GEOVANNA 

GABRIELE ALVES PONCE, menor impúbere, representada por sua genitora 

CLARA ALVES DE JESUS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. 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, dê-se vista ao ilustre representante do Ministério 

Público e, ao depois, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010451-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010451-85.2017 Ação: Conhecimento Autora: Maria Cleusa Carneiro 

Gondes. Ré: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos 

petitórios de (id.13679920; id.13679941) e (id.13762082), hei por bem em 

deferir o levantamento dos valores depositados no (id.13679920), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra e após pagas 

as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002322-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002322-28.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Aparecida 

Araújo de Oliveira. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos, etc... APARECIDA 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Indenização por Danos Morais c/c Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Exclusão de Cadastros Restritivos de Crédito’ 

que moveu em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., postulou 

(id.10178287; id.10178301; id.13737938), pugnando pela conversão do 

feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 
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Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

04 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RUIZ CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000492-27.2016 Ação: Cobrança Autor: Felipe Ruiz Cavalcante. Ré: 

Perfect Flight Escola de Aviação Civil de Rondonópolis. Vistos, etc... Pelo 

que se verifica da certidão de (id.13991157), a ré fora devidamente citada 

e não contestou a ação. Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo 

único do artigo 72 do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o 

Defensor Público, o qual deverá ser intimado para apresentar defesa. 

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 04 de julho 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004947-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DA SILVA SASAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004947-64/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Autora: Michelle da Silva Sasai. Ré: IUNI Educacional – UNIC Rondonópolis 

Arnaldo Estevão Ltda. Vistos, etc. MICHELLE DA SILVA SASAI, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos” em desfavor de IUNI 

EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que cursara junto à 

empresa ré “Pós – graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho”, 

compreendido o período de 07.03.2015 a 04.06.2016; que, em 20.02.2017 

requerera emissão de Diploma, conforme (fl.22 – correspondência ID 

13967477); que, possui Declaração de Conclusão emitida em 15.02.2017, 

conforme documento de (fl.21 – correspondência ID 13967470). Por 

derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim 

de a ré seja obrigada a entregar, imediatamente, certificado registrado, 

sob pena de multa diária, nos termos de item ‘c’ de (fl.09 – 

correspondência ID 13967375, fl.07). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.13/16 – correspondência ID 13967417 e ID 13967434), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O 

artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória 

pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou 

evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a 

verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado 

à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação pelo 

procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e indenizatório, 

objetivando a entrega de diploma de conclusão de curso de graduação. 

Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por entender 

ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. 

Conclusão do curso de graduação em psicologia, em julho de 2015, 

encontrando-se a autora regularmente matriculada em curso de 

pós-graduação. Documentos acostados aos autos do processo originário 

que são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de 

dano à autora. Decisão agravada que se revela contrária à prova dos 

autos. Incidência na espécie do enunciado nº 59 da súmula de 

jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. RECURSO A QUE SE 

DÁ PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00305499520178190000 RIO DE JANEIRO 

TRES RIOS 1 VARA, Relator: PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/06/2017) “DECISÃO MONOCRÁTICA TUTELA ANTECIPADA – Pleito para 

compelir a Universidade aemitir e entregar certificado de conclusão do 

curso de PósGraduação lato sensu – Especialização em Direito 

ProcessualContemporâneo – Necessidade do título para fazer prova junto 

aconcurso de escrivão de polícia – Decisão de emissão do certificado pela 

Universidade em 48 horas, pena de multa diária de R$ 100,00 – Cabimento 

– Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 

20687032720158260000 SP 2068703-27.2015.8.26.0000, Relator: Luis 

Ganzerla, Data de Julgamento: 23/04/2015, 11ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 23/04/2015) Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, 

o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré. Assim, hei por 

bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, 

para que, no prazo de (5) cinco dias, a parte ré emita o Diploma de 

Pós-graduação latu sensu (Pós – graduação em Engenharia de Segurança 

do Trabalho) em favor da autora, sob pena de aplicação de astreintes na 

importância de R$200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo 

(art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘d’ de (fl.09 – correspondência ID 13967375, fl.07), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo a distribuição do ônus 

da prova dar-se em momento mais oportuno, qual seja, o saneamento do 

processo (art. 373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066999855, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2015) (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 17 de outubro de 2018, às 09:00 horas, no CEJUSC. 

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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005000-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ANNA PAULA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELITA ROSA DE OLIVEIRA MEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005000-45/2018 Ação: Reparação por Danos Autora: Anna Paula de 

Souza Silva. Ré: Nelita Rosa de Oliveira. Vistos, etc. ANNA PAULA DE 

SOUZA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Reparação por Danos” em desfavor de NELITA ROSA 

DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fls.22/24, fl.34 e fl.40 – 

correspondência ID 13527553, ID 13527779 e ID 13527590), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 17 de outubro 

de 2018, às 10h30min, no CEJUSC. 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., 04 de julho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001499-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS OAB - SP84314 (ADVOGADO)

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA RIBEIRO DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES OAB - MT17451/B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001499-54.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A 

Ré: Mayara Ribeiro do Prado Vistos, etc... BANCO ITAUCARD S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com 

‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de MAYARA RIBEIRO DO 

PRADO, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 

4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido. A liminar foi conferida, restando o 

veículo apreendido e a ré citado, consoante se verifica pelas certidões. 

Devidamente citada, contestou o pedido tardiamente, ID- 4483178 atraindo 

para si os efeitos da revelia. Manifestou-se a parte autora, tendo 

requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento 

antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos 

presentes autos que o autor concedeu financiamento à ré, mediante 

contrato de financiamento, onde a ré alienou fiduciariamente ao banco 

credor o veículo descrito e caracterizado no processo. Como a ré, 

segundo os argumentos do autor não honrou o compromisso assumido e 

estando em mora, conforme asseveram os documentos acostados aos 

autos, o autor optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia. 

Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão-somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO ITAUCARD 

S/A, em desfavor de MAYARA RIBEIRO DO PRADO, com qualificação nos 

autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor 

o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos 

os títulos a eles trazidos. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em julgado e pagas as 

custas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04/julho/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004029-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004029-94.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itau Seguros S/A Réu: 

Fabiano da Silva Oliveira Vistos, etc... ITAU SEGUROS S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com ‘Ação de 

Busca e Apreensão’ em desfavor de FABIANO DA SILVA OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e 

Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos 

autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio 

instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a liminar 

deferida e o bem apreendido. A liminar foi conferida, restando o veículo 

apreendido e a ré citado, consoante se verifica pelas certidões. 

Devidamente citado, não contestou o pedido, conforme se verifica pelo 

ID-13815831, restando revel. Manifestou-se a parte autora, tendo 

requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento 

antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos 

presentes autos que o autor concedeu financiamento ao réu, mediante 

contrato de financiamento, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco 

credor o veículo descrito e caracterizado no processo. Como o réu, 

segundo os argumentos do autor não honrou o compromisso assumido e 

estando em mora, conforme asseveram os documentos acostados aos 

autos, o autor optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia. 

Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão-somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por ITAU SEGUROS 

S/A, em desfavor de FABIANO DA SILVA OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor 

o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos 

os títulos a eles trazidos. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em julgado e pagas as 

custas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04/julho/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007999-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

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)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA SILVA BOENI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007999-05.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Ré: Luana da Silva Boeni Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, via 

seu bastante procurador, ingressou com ‘Ação de Busca e Apreensão’ 

em desfavor de LUANA DA SILVA BOENI, com qualificação nos autos, 

com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, 

visando ao bem descrito e caracterizado nos autos, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia. A ação veio instruída com os documentos 

necessários à espécie, sendo a liminar deferida e o bem apreendido. A 

liminar foi conferida, restando o veículo apreendido e a ré citado, 

consoante se verifica pelas certidões. Devidamente citada, não contestou 

o pedido, conforme se pode verificar pelo ID- 12942579, restando revel, 

atraindo para si os efeitos da revelia. Manifestou-se a parte autora, tendo 

requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento 

antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos 

presentes autos que o autor concedeu financiamento à ré, mediante 

contrato de financiamento, onde a ré alienou fiduciariamente ao banco 

credor o veículo descrito e caracterizado no processo. Como a ré, 

segundo os argumentos do autor não honrou o compromisso assumido e 

estando em mora, conforme asseveram os documentos acostados aos 

autos, o autor optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia. 
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Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão-somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de LUANA DA SILVA BOENI, com 

qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. 

Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do 

art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora 

autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em 

julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04/julho/2018.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005575-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005575-24.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco do Brasil S/A 

Réu: Armando da Silva Souza Vistos, etc... BANCO DO BRASIL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

com ‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de ARMANDO DA SILVA 

SOUZA, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 

4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido. A liminar foi conferida, restando o 

veículo apreendido e a ré citado, consoante se verifica pelas certidões. 

Devidamente citado, não contestou o pedido, conforme se verifica pelo 

ID-11973087, restando revel. Manifestou-se a parte autora, tendo 

requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento 

antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos 

presentes autos que o autor concedeu financiamento ao réu, mediante 

contrato de financiamento, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco 

credor o veículo descrito e caracterizado no processo. Como o réu, 

segundo os argumentos do autor não honrou o compromisso assumido e 

estando em mora, conforme asseveram os documentos acostados aos 

autos, o autor optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia. 

Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão-somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 
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conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A, em desfavor de ARMANDO DA SILVA SOUZA, com qualificação nos 

autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor 

o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos 

os títulos a eles trazidos. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em julgado e pagas as 

custas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04/julho/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009913-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VHM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009913-07/2017 Ação: Embargos à Execução Embargante: Companhia 

de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER. Embargada: VHM 

Construções e Empreendimentos Ltda. Vistos, etc. COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER, pessoa jurídica de 

direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com os 

presentes “Embargos à Execução” em desfavor de VHM CONSTRUÇÕES 

E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: 

“Que a execução funda-se no contrato nº05/2016 na importância somada 

de R$65.557,18 (sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais 

e dezoito centavos).” De outro norte, a parte embargante fora intimada, via 

seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer 

o prazo in albis conforme certidão de (fl.27 – correspondência ID 

13841395). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 

sob pena de extinção do feito, a parte embargante não carreou os dados 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado à 

(fls.23/24 – correspondência ID 11152507). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - 

AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - 

INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC 

- INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES 

DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante 

tenha sido intimado para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo 

Juízo a quo, o Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, 

correto o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem 

resolução do mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único 

c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a 

desnecessidade da intimação pessoal, eis que a publicação em nome do 

advogado constituído nos autos é o quanto basta, sendo este o 

entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não conhecido”. 

(TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. Federal POUL 

ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte 

embargante devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por 

sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER, 

pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de VHM CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro 

no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a 

petição inicial. Custas pela parte embargante. Façam-se as anotações em 

conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010293-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DEVAIR NERI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010293-30/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: José Devair Neri da Silva. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de JOSÉ DEVAIR NERI DA SILVA, com 

qualificação nos autos, aduzindo: “Que as partes firmaram contrato de 

financiamento, com clausula de alienação fiduciária” Outrossim, a parte 

autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, 

entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.49 – 

correspondência ID 13860420). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado às (fls.39/40 – correspondência ID 12088270). 

Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a 

intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a 

intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 312 de 548



Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de 

JOSÉ DEVAIR NERI DA SILVA, com fulcro no art. 321, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte autora. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000489-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO BELEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000489-04.2018.8.11.00003 Ação: Busca e Apreensão Autor: Cristian 

Manoel da Silva. Réu: Manoel Antônio Belém. Vistos, etc. CRISTIAN 

MANOEL DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de MANOEL ANTÔNIO BELÉM, com qualificação 

nos autos. Que distribuíra a presente ação em 26.01.2018; que 

devidamente intimada a tomar as providências quanto a distribuição da 

presente, conforme decisão de (fls.23/24 – correspondência ID 

11507914); que, a parte autora não comprovara nos autos a correta 

distribuição, conforme certidão de (fl.27 – correspondência ID 13861741). 

É o relatório necessário. D E C I D O: Compulsando os autos configurada 

está a inadequação da via eleita, nestes autos, pela parte autora, devendo 

ser extinto. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto 

sem resolução de mérito o processo aforado CRISTIAN MANOEL DA 

SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de MANOEL ANTÔNIO 

BELÉM, com qualificação nos autos, com fulcro art. 485, I e IV e no art. 

321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as anotações necessárias. 

Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009879-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE BARROS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GOMES DE SOUZA OAB - SP370643 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009879-32/2017 Ação: Ordinária Autor: Hudson de Barros Santos. 

Réu: Banco Safra S/A. Vistos, etc. HUDSON DE BARROS SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de BANCO SAFRA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobrevindo pedido de tutela 

provisória de urgência. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu 

patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o 

prazo in albis, conforme certidão (fl.38 – correspondência ID 13855711). É 

o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de 

extinção do feito, a parte autora não adotou todas as medidas 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado às (fl.33 

– correspondência ID 11137141). Como se sabe, para o indeferimento da 

petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. 

Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na 

hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação 

de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). 

“PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - 

INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, 

PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO 

PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - 

NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado 

para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o 

Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, correto o 

indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do 

mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 

295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a desnecessidade da 

intimação pessoal, eis que a publicação em nome do advogado constituído 

nos autos é o quanto basta, sendo este o entendimento jurisprudencial(..). 

-Precedentes -Recurso não conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; 

AC 200951010052733, Des. Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 

03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte autora devidamente 

intimada a emendar a inicial assim não procedeu correta e integralmente, 

impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por 

sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado HUDSON 

DE BARROS SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavor de 

BANCO SAFRA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no art. 

321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial. Custas pela parte autora. Sem honorários haja vista que não houve 

a citação da ré. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000646-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A L N COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WJR COMERCIO DE VEICULOS E PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº100646-74/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: ALN 

Comércio de Pneus Ltda (Araguia Pneus). Executado: WRJ Comércio de 

Veículos e Pneus Ltda – ME. Vistos, etc. ALN COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 

(ARAGUIA PNEUS), pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de WRJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E 

PNEUS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que a 

parte exequente é credora da parte executada na importância de 

R$2.615,46 (dois mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e seis 

centavos)” Outrossim, a parte exequente fora intimada, via seu patrono, 

para sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in 

albis, conforme certidão (fl.33 – correspondência ID 13863567). É o 

relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de 

extinção do feito, a parte exequente não atendera o comando judicial, 

conforme determinado às (fls.23/24 – correspondência ID 11727364). 

Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a 

intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a 

intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 
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267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte exequente devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por ALN COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (ARAGUIA PNEUS), pessoa 

jurídica de direito privado, em desfavor de WRJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

E PNEUS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no art. 

321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial. Custas pela parte exequente. Sem honorários haja vista que não 

houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003804-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1003804-74.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Pedro Pereira da Costa Ré: Claro S.A. Vistos, etc. 

PEDRO PEREIRA DA COSTA, pessoa física com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais 

e Morais’ em desfavor de CLARO S/A pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, o autor dirigiu-se até uma loja da cidade com a finalidade 

de realizar uma compra a prazo; que, não foi possível realizar a compra 

tendo em vista a existência de uma restrição financeira; que, o autor 

buscou saber do que era referente a restrição, ocasião na qual descobriu 

quer o apontamento foi realizado pela empresa; que o valor da dívida é de 

R$ 39,94 (trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), com 

vencimento em 15.07.2016, referente ao contrato de nº.: 237138200; que, 

o autor procurou a ré para informar do equivoco, uma vez que nunca 

solicitou os serviços da ré; que, recebeu como resposta que o débito era 

devido; requereu liminarmente que fosse suspensas as cobranças; no 

mérito, que fosse declarada ilegal a cobrança e ainda a ré condenada em 

indenização por danos morais, atribuindo a causa o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) postulando a presente sob o manto da assistência 

judiciária gratuita. Juntou documentos.” A liminar restou parcialmente 

deferida, não sobrevindo recurso. Devidamente citada, contestou os 

pedidos, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, 

dizendo: “Que, as cobranças são legais; que, houve a utilização do 

serviço e que o inadimplemento concede a ré o direito de levar dívida aos 

serviços de proteção ao crédito; que, trata-se exercício regular de direito; 

que, o fato de terceiro é causa de excludente de ilicitude; que, o autor é 

devedor contumaz, uma vez que existem mais inscrições concomitantes; 

que, inexiste conduta antijurídica da ré; que, inexiste dano moral 

indenizável; requereu a improcedência da demanda, bem como a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Juntou documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor (ID 

10748111), acrescentando de relevante que as outras duas inscrições 

concomitantes estão em discussão judicialmente. Foi determinada a 

intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 

12227360), oportunidade onde ambas as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Cuida-se na espécie de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde o autor, Pedro Pereira da 

Costa, pretende que o réu, Claro S/A, o indenize no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), a título de danos morais, em razão de uma dívida que 

supostamente não contraiu, bem como declare esta inexistente. 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, 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, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). Inexistem preliminares a se decidir. No mérito, analisando as 

razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento. Entendo que inexiste nos autos qualquer prova que sustente 

a versão defensiva trazia pela ré em sua peça de contestação. A ré, por 

intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar a sua peça 

defensiva não conseguiu comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor. Não há nos autos qualquer prova documental 

que efetivamente o serviço foi contratado. Cumpre salientar que não se 

trata de prova negativa, uma vez que bastava juntar aos autos o meio e 

forma pela qual a contratação ocorreu, obrigação natural pelo tipo de 

serviço que desempenha. Ademais, o autor é claro ao relatar que nunca 

realizou qualquer contratação. Bastava a ré juntar aos autos referidas 

gravações para que assim justificasse que a existência contratual e 

valida, sendo assim, consequentemente, a cobrança legítima, o que não 

ocorreu. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. 

COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. 

DETERMINAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. MULTA ESTIPULADA PARA O CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. OBSERVÂNCIA 

DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005509153, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 10/12/2015).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005509153 RS, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 10/12/2015, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/12/2015) Evidente ressaltar que em que pese a ré elencar toda a 

dinâmica dos fatos, bem como colacionar aos autos documentos, estes 

não são hábeis a elevar a improcedência da demanda na forma que 

pretende, em especial por se tratarem de telas de sistema e demais 

documentos de cunho unilateral. Dessa forma, não fora diligente em 

demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a não ensejar o dever de 

indenizar. Do exposto, declaro inexigível a dívida levada a apontamento. 

No que tange o dano moral, entendo que esse também é ocorrente. Uma 

vez declarada a dívida inexigível, a inscrição do nome do autor no rol de 

maus pagadores por si só configura o dano e, consequentemente, o dever 

de indenizar. Nem mesmo a alegação de que o autor é devedor contumaz 

socorre o réu. Isto porque, conforme afirma o autor em sua peça de 

impugnação, as outras duas inscrições também estão em discussão 

judicial, não podendo assim referidos apontamento macularem a honra do 

autor. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. É de ser 

majorado o quantum fixado na sentença a titulo de indenização por danos 

morais (R$ 3.000,00) a fim de adequá-lo aos parâmetros utilizados pelas 

Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. Indenização majorada para 

R$ 7.240,00. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005438833, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 13/04/2015).” Resta somente a fixação do quantum 

indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 
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definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por PEDRO FERREIRA DA COSTA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de CLARO S.A, com qualificação nos autos, para o fim de: a) 

declarar inexigível a dívida levada a apontamento sob o número 

237138200, no valor de R$ 39,94 (trinta e nove reais e noventa e quatro 

centavos) constante do documento de ID 8164109; b) condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção 

monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão; c) condenar a ré ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sob o valor da condenação; d) ratifico a decisão 

de ID 9080324; e) transitada em julgado, em não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 04/Julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004046-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANDY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PICKLER BATISTA OAB - SC32904 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DA SILVA NETO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004046-96.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 3.300,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CANDY 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: 

JOSE PEDRO DA SILVA NETO Senhor(a): AUTOR: CANDY COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, do inteiro teor da decisão ID 13696592, conforme a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Compulsando o feito em exame, observo que se 

trata de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO, tendo sido o feito endereçado ao 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta Comarca. Desse modo, equivocada a 

distribuição do processo junto a esta Vara Cível, o que sequer pretendeu 

o autor, pelo que se vê. Por outro lado, o sistema PJE ainda não está 

implantado no Juizado Especial desta Comarca, que recebe as ações e as 

processa via sistema PROJUDI. Diante disso, intime-se o procurador do 

autor para que tome conhecimento do acima narrado e, caso queira, 

distribua a ação junto ao Juizado Especial. A seguir, arquivem-se estes 

autos. Cumpra-se." SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003812-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO MADUREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Centro - 

Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000117-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA HELENA FRANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes autora e requerida (s) da decisão ID 12935251, 

cujo teor é o seguinte: " Vistos etc. Compulsando os autos em exame, 

verifico que há necessidade de CHAMAR O FEITO À ORDEM. Isso porque 

esta demanda foi recebida como liquidação pelo procedimento comum 

quando deveria ser processada por arbitramento, haja vista a natureza do 

objeto da liquidação, que é o recebimento de quantia a ser apurada, 

conforme artigo 509, inciso I, parte final, do Código de Processo Civil de 

2015, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) I - por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação;”. Desse modo, determino que sejam 

intimadas as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Indefiro eventual pedido de tutela de 

urgência no sentido da reserva de valores junto à ação originária desta 

liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, impõe-se, 

previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001349-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE SOUSA (AUTOR)

DELFINA MITICO MIYOSHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE SOUSA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar interesse no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009351-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

petição ID 13567826, requerendo o que de direito no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 418039 Nr: 501-50.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO DANIEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca do AR de 

folha 114V, uma vez que o comprovante foi assinado por pessoa diversa 

do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 289604 Nr: 4054-52.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TEIXEIRA FERREIRA - ME, ANTONIO 

TEIXEIRA FERREIRA, IRANI CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte exequente para 

indicar bens a penhora, conforme r. Decisão de fls. 178.

 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

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que o veículo constante da 

pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 101) possui restrição, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que o veículo constante da 

pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 173) possui restrição, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 387746 Nr: 1427-02.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial, ante o decurso do prazo da Certidão de 

Impulsionamento de fl. 101, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de 

SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, do 

CPC, cientificando que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem 

que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens 

penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o subsequente 

arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo prescriscional, 

na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 (um) ano, 

voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem manifestação do 

exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 341812 Nr: 9987-35.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADLEI GOMES CAMARGO, MARILDA GOMES 

C A M A R G O ,  C O N V E N Ç A O  B A T I S T A  N A C V I O N A L 

MATOGROSSENSE-CBN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546B, DANIEL CARDOSO MACHADO - OAB:4564

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO os procuradores da parte requerida para 

contrarrazoar os Embargos de Declaração interpostos às fls. 571/578.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 433434 Nr: 2099-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E COMERCIO DE FILTROS LTDA ME, 

REGINALDO VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO LOPES DA SILVA - 

OAB:127050/SP, VALDEMIR DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEOVANNA CHRISTINA S 

MENDONCA SACHET - OAB:MT/8808

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 709008 Nr: 3906-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE, ANTONIO MARTELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZINEIA MARTINS LEAL

 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:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 764117 Nr: 15385-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDESGUIMARÃES TINTAS A.L, BENEDITO 

MENDES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:OAB/MG131776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial, ante o pedido de fl. 96, IMPULSIONO os 

presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando que, caso decorra o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o 

subsequente arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo 

prescriscional, na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 

(um) ano, voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem 

manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 728783 Nr: 9552-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681

 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 executada, da petição 

de fls. 151, bem com, da certidão de fl. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737882 Nr: 610-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM, JOSÉ REZENDE 

DA SILVA, ELOIZA CRISTINA MENDONCA DE AMORIM, NILVA 

AUXILIADORA REZENDE DA SILVA

 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 procurador da parte autora para retirar o Termo de Penhora, 

bem como a Carta Precatória expedida para a Comarca de Dom Aquino - 

MT, para que proceda com a devida distribuição naquela Comarca, 

comprovando nos autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a 

implantação do sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feita 

pelos patrocinadores das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746079 Nr: 5621-98.2014.811.0003

 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: SANDRO JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A IDEAL TECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ntimação da procuradora da parte autora do r. despacho de fls 74 a 

seguir transcrito:Vistos etc.Considerando o requerimento da parte 

requerida no sentido de produção de prova oral, de modo a evitar futura 

alegação de nulidade, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28 de novembro de 2018, às 08h30min, devendo-se intimar as partes e 

seus procuradores.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca da audiência 

designada, nos termos do art. 455 do CPC/15.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769249 Nr: 1804-89.2015.811.0003

 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: LAZARA DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, Plinio Carneiro Costa - OAB:22739

 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 certidão de fls.73, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821145 Nr: 3276-91.2016.811.0003

 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: TEODOMIRA DE ARRUDA BOTELHO E ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, REGINA RODRIGUES NAGAYAMA - OAB:OAB/MT 20.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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 140/150.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006386-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003357-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEY JULIO PEREIRA SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003667-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Valdirene Afonso Do Amaral (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NIVALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que a petição id. 13882004 veio desacompanhada do 

comprovante de pagamento da guia do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BD Travel Solution (RÉU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

 

Código Processo nº. 1004338-18.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, via DJE, para promover o andamento do feito, 

cumprir integralmente a decisão no Id. 8798785, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 01 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752258 Nr: 8888-78.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FARIAS DA SILVA, JOSE BRASIL 

NUNES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790513 Nr: 10423-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 784911 Nr: 8137-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LUCIA PORTO AZEVEDO, ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, LUCIANO 

PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 865866 Nr: 5245-10.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LEANDRO GIACHINI, JULIANA 

APARECIDA GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824318 Nr: 4370-74.2016.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EMANUEL ROSSATO MURARO, OAB/MT 

21.261 para comparecer nesta secretaria para retirar os documentos de 

fls. 214/239 desentranhados em cumprimento à decisão de fls. 246, 

mediante recibo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 282809 Nr: 6324-83.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. G. DE ALMEIDA VETERINARIA - ME, RUI 

BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA PESQUISA VIA SISTEMA 

INFOJUD, EM CARTÓRIO, PRESERVANDO O SIGILO DAS INFORMAÇÕES, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 766330 Nr: 553-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADINE GOMES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:13526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - OAB:OAB/RJ 

107.192

 Intime a parte executada, para pagamento do débito, no valor de R$ 

13.582,68, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726163 Nr: 7108-40.2013.811.0003

 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: ELIZÂNGELA APARECIDA GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS COM. DE COSMÉSTICOS E PROD. DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA(JEQUITI COSMÉTICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163/SP, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI 

- OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM AMORIM DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 289.875

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 396,29 

DO FUNAJURIS, E R$ 189,78 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737264 Nr: 153-56.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN, LARI KOLLN, ALCIDO 

NILSON, TEREZINHA GENTIR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420222 Nr: 2475-25.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISPMUR SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS / MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, 

MARLI SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS DE FL. 

423/426, BEM COMO, DAS PARTES PARA, QUERENDO, INDICAREM 

ASSISTENTES TÉCNICOS E/OU FORMULAREM PERITO, CONFORME 

DECISÃO DE FL. 419.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737362 Nr: 233-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA SERAFIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10028-0, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, Thalles Passos de Almeida - OAB:

 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 credora do inicio do 

prazo de suspensão requerido à fl. 87. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte credora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814759 Nr: 1120-33.2016.811.0003

 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: MARCO AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARVALHO - OAB:267009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430726 Nr: 12586-68.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDENY RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8184-A-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 632,00 

DO FUNAJURIS, E R$ 125,00 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751925 Nr: 8720-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E ARAUJO LTDA- EPP, PAULO 

RAMOS, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449930 Nr: 5110-08.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ALVES RONDON JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CLÓVIS PATRIOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT/6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8123/PR, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS, PARA 

PROVIDENCIAREM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS 

VALORES DE R$ 498,13 DO FUNAJURIS, E R$ 125,00 CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 376409 Nr: 4729-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, maria de fatima 

rabelo jacomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, CARLOS ALBERTO 

POLATO, CAETANO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA INFORMAR SOBRE O INTEGRAL 

CUMPRIMENTO DO ACORDO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 862710 Nr: 4156-49.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J VILALVA TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN PAGNANI TRUJILLO - 

OAB:313182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415599 Nr: 11253-18.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIS SCHROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO RAVANELLO, WALDINEY SILVA 

NEVES, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT/7662, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DA PETIÇÃO E 

DOCUMENTOS DE FL. 1244/1256 DO EXECUTADO ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S/A, INFORMANDO PAGAMENTO DO DÉBITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708650 Nr: 3519-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A, ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MÔNICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8671/MT, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

OAB:19640/O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - 

OAB:OAB/PA 17.007, RENAN SENA SILVA - OAB:OAB/PA - 18845

 CD. PROC. 708650

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento de valores, apresentado pelo credor.

 Intime as partes contrárias para, querendo, apresentarem impugnação ou 

recurso no prazo legal.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, expeça o necessário 

observando os dados bancários fornecidos à fls. 433 e os termos do 

Provimento nº. 16/2011-CGJ e nº. 68/2018-CNJ.

Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417153 Nr: 12815-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VALDOMIRO DE SOUZA VILERA, 

ADALTO FRANCISCO ALVES, REGIANE BONDEZAN ARAGAO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Todavia, observa-se no extrato bancário constante à fls. 306 que, apesar 

da executada realmente ter recebido a quantia de R$ 4.354,29 (quatro mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) na data 

09/05/2018, referente ao benefício previdenciário, posteriormente, houve 

diversas outras movimentações na conta bancária da ré, inclusive, o 

recebimento de um crédito de “aluguel/condomínios” recebido na data 
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22/05/2018, na quantia de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais). Dessa 

forma, determino o desbloqueio do valor de R$ 3.670,78 (três mil 

seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos), pelo sistema 

Bacenjud, correspondente ao recebimento do auxílio doença, em face da 

sua natureza alimentar e mantenho o bloqueio do valor de R$ 740,00 

(setecentos e quarenta reais), vez que oriundo de recebimento de 

aluguel/condomínios, (fls. 305/306). Intimem. Expeça o necessário. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 756933 Nr: 11462-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVON VILELA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTAO BATISTA TAMBARA 

- OAB:16.875-BA

 CD. PROC. 756933Vistos etc.Compulsando os autos vê-se que houve o 

trânsito em julgado da sentença em 20/06/2017 (fls. 305). Contudo, o 

requerente não cumpriu a ordem judicial de restituição do veículo 

apreendido e comparece aos autos informando a localização do veículo 

para que o réu o retire mediante pagamento das expensas para guarda do 

bem (fls. 307).Pois bem! É visível que o autor além de descumprir a ordem 

emanada por este juízo, pretende imputar ao requerido um ônus que lhe 

pertence. Desse modo, determino a intimação da parte autora para cumprir 

a parte dispositiva da sentença (fls. 244-verso), a fim de restituir, 

incontinenti, o veículo objeto da lide ao requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818947 Nr: 2535-51.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, 

ODEBRECHT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 2535-51.2016.811.0003, 

Protocolo 818947, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812098 Nr: 132-12.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO JOSÉ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 132-12.2016.811.0003, 

Protocolo 812098, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414818 Nr: 10487-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEM CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 10487-62.2008.811.0003, 

Protocolo 414818, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785355 Nr: 8347-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA ME (AUTO POSTO DOIS IRMÃOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 8347-11.2015.811.0003, 

Protocolo 785355, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787963 Nr: 9410-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 9410-71.2015.811.0003, 

Protocolo 787963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

38-31.1997.811.0003, Protocolo 51624, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444950 Nr: 132-85.2011.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

ELIZEU RODRIGUES LOPES, IVONE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILTON 

MASSAHARU MURAI, para devolução dos autos nº 

132-85.2011.811.0003, Protocolo 444950, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723634 Nr: 4631-44.2013.811.0003

 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: LUZIA DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORES ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/ 10.632

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADELINA NERES DE 

SOUSA CAMPOS, para devolução dos autos nº 4631-44.2013.811.0003, 

Protocolo 723634, 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.: 704685 Nr: 12663-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILUPI MAGAZINE LTDA (NOME FANTASIA: 

FORLUX MODALAR), IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 12663-09.2011.811.0003, 

Protocolo 704685, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808001 Nr: 17335-21.2015.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARTINS TAVARES, ORIONDES 

PEREIRA, NEUZA QUEIROZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAELA TOLEDO 

PROCOPIOU, para devolução dos autos nº 17335-21.2015.811.0003, 

Protocolo 808001, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718356 Nr: 13816-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESCICA DAHIANE BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 15143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALITA LEITE DE 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 13816-43.2012.811.0003, 

Protocolo 718356, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807551 Nr: 17195-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 17195-84.2015.811.0003, Protocolo 

807551, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818906 Nr: 2515-60.2016.811.0003

 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: EDSON EVARISTO, ANA MARIA CAETANO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRENO FRANÇA 

TABOSA RIBEIRO, para devolução dos autos nº 2515-60.2016.811.0003, 

Protocolo 818906, 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.: 888578 Nr: 1209-85.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SEVERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, 

indefiro a medida pleiteada.Tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15.Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse.Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo.Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 
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“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente 

ano.Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15.Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 888313 Nr: 1120-62.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO IOSHIO KIRIMOTO, MARCOS TAKASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, 

indefiro a medida pleiteada.Proceda a Sra. Gestora o desentranhamento 

da contrafé constante à fls. 52/68. (...).Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733004 Nr: 13093-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIKING EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

33686965000139, Inscrição Estadual: 51.200.340.921. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código nº. 733004. Vistos etc.Compulsando os autos, 

observa-se que o feito foi remetido do Juizado Volante Ambiental desta 

Comarca a esta Vara Ambiental, ante a necessidade da realização da 

citação por edital da acusada. Em razão disso, o feito deverá tramitar pelo 

procedimento comum previsto no CPP.Assim, torno sem efeito os atos 

praticados à fls. 142/146 e recebo a denúncia contra a acusada dando-a 

como incurso nas sanções nela mencionada.Cite a denunciada, por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 361e 363, §1º, do 

CPP.Uma vez citada a denunciada e caso não constitua defensor e nem 

apresente resposta a acusação, nomeio, desde já, um dos Defensores 

Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar o interesse do infrator (art. 

396-A, §2º, CPP), bem como para apresentar defesa, no prazo de 10 

(dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a juntada aos autos da folha de 

antecedentes cr iminais  atual izada.Expeça o necessár io . 

Intime.Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805924 Nr: 16665-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JOSÉ EMANUELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELTON JOSÉ EMANUELLI, Cpf: 

44630115072, Rg: 3048006, Filiação: Maria Moreira Emanuelli, data de 

nascimento: 15/01/1966, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: .Código nº 805924.Vistos etc.Compulsando os autos, 

observa-se que o feito foi remetido do Juizado Volante Ambiental desta 

Comarca a esta Vara Ambiental, ante a necessidade da realização da 

citação por edital do acusado. Em razão disso, o feito deverá tramitar pelo 

procedimento comum previsto no CPP.Assim, torno sem efeito os atos 

praticados à fls. 80/84 e recebo a denúncia contra o acusado dando-o 

como incurso nas sanções nela mencionada.Cite o denunciado, por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 361e 363, §1º, do 

CPP.Uma vez citado o denunciado e caso não constitua defensor e nem 

apresente resposta a acusação, nomeio, desde já, um dos Defensores 

Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar o interesse do infrator (art. 

396-A, §2º, CPP), bem como para apresentar defesa, no prazo de 10 

(dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a juntada aos autos da folha de 

antecedentes criminais.Expeça o necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 30 

de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787045 Nr: 9021-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON CANDIDO 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): EDILSON CANDIDO DE OLIVEIRA, Filiação: 

Maria Helena de Oliveira e Salvador Candido de Oliveira, data de 

nascimento: 12/03/1978, brasileiro(a), natural de Ubirata-SP, casado(a), 

Telefone 66 9958 1152. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código Processo nº. 787045Vistos etc.Compulsando os autos, 

observa-se que o feito foi remetido do Juizado Volante Ambiental desta 

Comarca a esta Vara Ambiental, ante a necessidade da realização da 

citação por edital do acusado. Em razão disso, o feito deverá tramitar pelo 

procedimento comum previsto no CPP.Assim, torno sem efeito os atos 

praticados à fls. 112/117 e recebo a denúncia contra o acusado dando-o 
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como incurso nas sanções nela mencionada.Cite o denunciado, por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 361e 363, §1º, do 

CPP.Uma vez citado o denunciado e caso não constitua defensor e nem 

apresente resposta a acusação, nomeio, desde já, um dos Defensores 

Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar o interesse do infrator (art. 

396-A, §2º, CPP), bem como para apresentar defesa, no prazo de 10 

(dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a juntada aos autos da folha de 

antecedentes criminais.Expeça o necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 10 

de maio de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426421 Nr: 8595-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA MENEZES AIGNER, ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, MARIA 

AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA, LABIB MELHEM HANZE, ANIS 

MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, SAMIR MELHEM HAMZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA AUXILIADORA PIMENTEL 

JACOBINA, Cpf: 49628135104, Rg: 70461-0, data de nascimento: 

08/01/1952, casado(a), auxiliar de enfermagem. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MARIA AUXILIADORA PIMENTEL 

JACOBINA, para pagamento do débito, no valor de R$ 2.717,75 (dois mil 

setecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) e R$ 1.116,99 

(um mil cento e dezesseis reais e noventa e nove centavos), no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento), 

nos termos dos artigos 513, §2º, IV e 523, §1º do CPC.

Despacho/Decisão: .Código nº 426421.Vistos etc.Determino que a Sra. 

Gestora cumpra integralmente a decisão proferida à fls. 218, intimando a 

executada Maria Auxiliadora Pimentel Jacobina, via edital.Para a realização 

do pleito à fls. 223 e 225, necessário se faz a indicação do CPF dos 

executados e, analisando os autos não há qualquer informação do 

referido documento.Assim, intime os exequentes para indicarem os dados 

necessários para cumprimento da medida requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias.Expeça o necessário. Cumpra.Rondonópolis-MT, 14 de maio 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803525 Nr: 15746-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:PROCURADOR

 Código nº 803525

Vistos etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra ELVIS 

WENDER DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 54, da Lei 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, conforme 

consta à fls. 48 e cumpriu integralmente as condições impostas (fls. 66).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, o autor do fato cumpriu as condições que lhes foram 

impostas, cabendo assim a extinção da sua punibilidade.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de ELVIS WENDER DE 

OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, nos termos do dispositivo suso 

mencionado.

Relativamente ao bem apreendido, observa-se que foi levado a leilão, com 

arrematação e o valor arrecadado depositado na Conta Única Judicial à 

disposição do Juízo (fls. 61/63).

Custas “ex lege”.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794959 Nr: 12349-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE NOVAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 Código nº 794959

Vistos etc.

Considerando que a litisdenunciada não manifestou-se nos autos, embora 

citada, a lide prosseguirá entre a autora, a denunciante e a denunciada 

(CPC, art. 128, II).

Considerando, ainda, que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, também, a inexistência de questões preliminares que 

impeçam o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, 

outrosssim, que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram 

respaldo na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, 

determino que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, 

isto no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. 

Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816192 Nr: 1634-83.2016.811.0003

 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: JOSEANO DE JESUS

 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
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 Código nº 816192

Vistos etc.

Considerando que o expert não manifestou-se nos autos, embora 

intimado, hei por bem revogar, em parte, a decisão à fls. 44, 

desonerando-o da obrigação. Nomeio perito do Juízo o Médico 

ALEXANDER PAUL WINNIKON, com endereço na Rua José Salmen 

Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade - fone 66 3423 3208, 

independente de compromisso.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações da decisão à fls. 44.

Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712061 Nr: 7108-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO PESSOA - 

OAB:OAB-RJ 12.669

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUSTIN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 

11788560000179. 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.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730085 Nr: 10689-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE FRANCISCA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARLINDO FAUSTINO FRANCO, 

OELITA RODRIGUES AGUIAR, CARLOS JOSE RAMOS, JOSE CARLOS 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OELITA RODRIGUES AGUIAR, Cpf: 

01805519140, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: Código Processo nº 730085Vistos etc.I - Cumpra Sra. 

Gestora o item II da decisão à fls. 100.II - Proceda a retificação na capa 

dos autos e demais registros para constar no pólo passivo da lide "Espólio 

de Arlindo Faustino Franco representado por Paulo Rogério Franco Vieira 

dos Santos". Após, expeça mandado de citação para o representante do 

espólio.III - Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 12 de 

janeiro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: LOTE DE TERRENO COM A 

CONSTRUÇÃO DE UMA CASA, LOTE Nº. 19 DA QUADRA Nº. 43, 

LOTEAMENTO DENOMINADO "JARDIM RUI BARBOSA", COM ÁREA DE 

504m², OBJETO DA MATRÍCULA Nº. 33.639 DO CRI LOCAL

Rondonópolis, 29 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820333 Nr: 3107-07.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA 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): MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA DOS 

SANTOS, Cpf: 02735696197, Rg: 2019649-0, Filiação: Sidelcino Rodrigues 

de Almeida e Leonir dos Santos, data de nascimento: 06/05/1988, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), mecânico, Telefone 

(66) 9955-9990. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: .Código nº 820333.Vistos etc.Por se tratar de feito criminal, o 

disposto à fls. 51, não está em consonância com o CPP, pelo que torno 

sem efeito a parte final daquela decisão.Cite o denunciado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 361e 363, §1º, do 

CPP.Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 

41.Expeça o necessário. Cumpra.Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 

2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762050 Nr: 14518-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO, Cpf: 

02875034103, Rg: 1632772-1, Filiação: Gessy Ribeiro e Neide Pereira dos 

Santos, data de nascimento: 16/02/1989, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), representante comercial, Telefone (66) 

9906-8868. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código Processo nº 762050Vistos etc.Defiro a cota ministerial 
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à fls. 126.Expeça edital para intimação do denunciado, com prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, ainda, serem observadas as diretrizes 

determinadas no art. 361 do CPP. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724657 Nr: 5635-19.2013.811.0003

 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): MARIA APARECIDA BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA BATISTA DE 

ANDRADE, Cpf: 36500801172, Rg: 1217066-6, Filiação: Jose Avelino de 

Andrade e Aleixina Pereira de Andrade, data de nascimento: 13/08/1962, 

brasileiro(a), natural de Jandaia-GO, casado(a), cozinheira. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: CD. PROC. 724657Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação da requerida restaram infrutíferas; considerando, 

ainda, que feito se arrasta há mais de 04 (quatro) anos sem que a parte 

autora consiga promover os atos processuais necessários para o seu 

regular andamento do processo, hei por bem deferir a sua citação 

editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II 

e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 

28 de agosto de 2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769051 Nr: 1728-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIR MARCOS DA SILVA, JOANA D' ARC FELIX DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE VIEIRA DA SILVA, JOSE CAETANO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOBRE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA 

REQUERIDA - FLS. 275/282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 888573 Nr: 1207-18.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 888573.

Vistos etc.

Intime o patrono da autora para subscrever a petição constante à fls. 

68/70, eis que apócrifa.

 Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 728398 Nr: 9199-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT,  SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Código nº 728398

Vistos etc.

Não havendo irresignação das partes, homologo o cálculo à fls. 200/203.

Considerando que o executado depositou o valor que entende devido, 

tratando-se, assim, de verba incontroversa, defiro o pedido de 

levantamento na forma requerida à fls. 205/207.

Determino o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente do crédito. 

Determino a tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

devedor, devendo ser observado o valor informado à fls. 207.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 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.: 408736 Nr: 4440-72.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 408736

Vistos etc.

Intime o credor para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

planilha atualizado do crédito exequendo.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido à fls. 188.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 353788 Nr: 8825-68.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERRARI, DONIZETE APARECIDO DA 
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MOTTA, MARIA DE LOURDES FERREIRA POLATO, ORLANDO POLATO, 

SERGIO WILLIAN FERRARI, MAURO ANDOLPHO, CAETANO POLATO, 

CARLOS ALBERTO POLATO, MARIA APARECIDA POLATO DOS SANTOS, 

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, JOACIRA FORTUNA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:

 Código nº 353788

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Orlando Polato e outros

Vistos etc.

BANCO SISTEMA S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA em face de ORLANDO POLATO e 

outros, também qualificados no processo, visando receber a importância 

de R$ 3.487.365,38.

 As partes entabularam acordo, o qual foi homologado judicialmente (fls. 

987/993 e 994/995). O exequente noticia o cumprimento da obrigação (fls. 

1015). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Determino a baixa das penhoras sobre os imóveis constritados, na 

forma requerida à fls. 1011 e 1016. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 20 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813924 Nr: 854-46.2016.811.0003

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FERREIRA CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 445696

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fls. 135. Oficie ao Juízo 

deprecado solicitando a devolução da CP, independentemente de 

cumprimento.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 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.: 445696 Nr: 878-50.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PEREIRA GOULART, JOSELI REGINA 

SIMAO SILVA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 445696

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fls. 135. Oficie ao Juízo 

deprecado solicitando a devolução da CP, independentemente de 

cumprimento.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 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.: 888568 Nr: 1203-78.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE CAMPARINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, 

indefiro a medida pleiteada.Tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15.Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse.Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo.Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente 

ano.Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15.Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 888567 Nr: 1202-93.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, 

indefiro a medida pleiteada.(...).Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 

de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735530 Nr: 15074-54.2013.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573

 Código nº. 735530

Vistos etc.

Com a inversão da sucumbência determinada pela decisão proferida na 

Segunda Instância, atualize as custas e intime a requerida para 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos para homologação do acordo entabulado 

entre as partes à fls. 179/181.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731039 Nr: 11539-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALBINOTT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:PR/70981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 CD. PROC. 731039

Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora vale-se do meio menos 

oneroso para o alcance de sua pretensão, sendo certo que não cabe ao 

Poder Judiciário promover diligências cabíveis à parte interessada.

 Desta forma, indefiro o pleito formulado à fls. 313, por se tratar de 

diligência cabível ao requerente.

Ato contínuo, determino a intimação pessoal do representante legal do 

autor por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do processo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da presente 

ação

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 772369 Nr: 3300-56.2015.811.0003

 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: MIRELLE APARECIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMAR SALES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Código Processo nº 772369

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 74, nomeio em substituição ao 

perito nomeado anteriormente o Sr. LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, com 

endereço profissional nesta cidade, na Rua da paz, nº. 277, Jardim 

Brasília, CEP nº. 78700-600, Fone: 66 – 3421-6631 ou 99611-7391.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 68.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719542 Nr: 585-12.2013.811.0003

 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): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 CD. PROC. 719542

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento de valores, apresentado pelo credor.

 Intime a parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso no prazo legal.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, expeça o necessário 

observando os dados bancários fornecidos à fls. 998 e os termos do 

Provimento nº. 16/2011-CGJ e nº. 68/2018-CNJ.

Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 343294 Nr: 11214-60.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Código nº 343294Vistos etc. 1.0 - DA JUSTIÇA GRATUITAConsiderando 

que o executado comprova sua condição de hipossuficiente, defiro-lhe o 

benefício da assistência judiciária gratuita.Promova as anotações e 

alterações necessárias.2.0 - DA COMPLEMENTAÇÃO DA PENHORAA 

credora comparece aos autos e noticia a impossibilidade da realização da 

hasta pública dos imóveis constritados, haja vista tratarem de imóveis 

indivisíveis com existência de construção em toda a extensão, inclusive 

sobre o imóvel objeto da matrícula nº 18.730, cuja quota parte também 

pertence ao devedor (fls. 285/287). (...).Dessa forma, defiro o pedido de 

penhora da integralidade dos imóveis constantes da matrícula 62.750, bem 

como, do imóvel objeto da matrícula nº 18.730, haja vista tratarem-se de 

imóveis indivisíveis.Deverá a credora cumprir as disposições constantes 

do artigo 844, do CPC, com a devida comprovação nos autos.Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário com urgência.Rondonópolis-MT, 19 de junho 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796195 Nr: 12844-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTROESTE AMBIENTAL COLETA 

TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA ME (CENTROESTE RESIDUOS 

LTDA EPP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Código nº. 796195.

 Vistos etc.

Ante o retorno da Carta Precatória à fls. 210/215, intime a ré, na pessoa 

do seu patrono regularmente constituído, via DJE, para informar nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, o atual endereço da testemunha 
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WELLYNGTON BARBOSA FARIA.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004974-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYSA WOLF CHARANEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004974-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

30.05.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 3.532,54 (três mil, quinhentos e trinta e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos). Ainda, requer que a demandada se 

abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele valor elevado, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/146587-1, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito 

apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de 

forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo 

requerente. Ex positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de 

urgência, para determinar que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/146587-1, 

em relação ao débito no valor de R$ 3.532,54, com vencimento em 

30.05.2018, bem como de inserir o nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes em relação ao mencionado débito. Em caso de 

descumprimento desta decisão, fixo multa diária no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais) No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 04 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005068-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MARIA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005068-29.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: ROSENILDA MARIA DE 

LIMA Vistos e examinados. Deixo de analisar o pedido retro, vistas que o 

mesmo já foi acolhido na decisão de ID:10257319, conforme extrato do 

sistema RENAJUD. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003557-93.2017.8.11.0003

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:

VALEQUE MACHADO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003557-93.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VALEQUE MACHADO MARTINS Vistos e examinados. Defiro 

o pedido retro, proceda-se a busca via sistema INFOJUD, considerando 

que o sistema BACENJUD encontra-se inoperante. Com os resultados, 

manifeste-se a parte autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 020.932.841-03 Nome do 

contribuinte: VALEQUE MACHADO MARTINS Tipo logradouro Endereço: R 

PIRAJUI Número: 175 Complemento: Bairro: LA SALLE Município: 

RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78710-060 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008516-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008516-10.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Trata-se de cumprimento de sentença onde o exequente 

requer intimação da parte executada para retirar o seu nome dos órgãos 

de restrição ao crédito; pagar o valor da condenação; e pagar multa pelo 

retardamento no cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela. Assim, RECEBO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

para acrescentar ao despacho que converteu o processo em 

cumprimento de sentença, a determinação de intimação da parte 

executada para que também pague o valor devido a título de multa diária 

por descumprimento de decisão judicial, apontado pelo exequente em seus 

cálculos. Todavia, considerando que a parte executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (afirmando que o 

exequente pretende o recebimento de valores excessivos e não devidos; 

que a decisão liminar foi devidamente cumprida, não havendo que se 

cogitar em execução da multa diária; e que não foi intimada da petição da 

exequente, que noticiava o descumprimento a decisão judicial, de modo 

que não pode incidir a multa fixada), antes de determinar a expedição de 

mandado de intimação para o pagamento de valores eventualmente 

devidos a título de multa diária, necessário que se decida a impugnação 

ofertada. Determino, pois, a intimação do exequente/impugnado para que, 

no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a impugnação. Após, conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000736-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. FERRARI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Após a comunicação dos fatos ao juízo de origem, 

providencie-se o imediato arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005789-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FAGOTI SANTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005789-78.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE FAGOTI SANTIN REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Tendo em conta que o autor, 

embora tenha sido devidamente intimado para comprovar o pagamento das 

custas ou apresentar documentos que demonstrassem a situação de 

miserabilidade invocada, quedou-se inerte, não atendendo a determinação 

judicial, proceda-se ao cancelamento da distribuição da presente ação, 

nos moldes do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008646-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008646-97.2017.8.11.0003. 

AUTOR: LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT que seguirá pelo rito ordinário. Não é 

o caso de julgamento antecipado da lide. 1 - Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir por inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO 

GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, 

DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em 

atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da 

CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para 

ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da 

publicação no DJE 10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse 

particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- Em contestação, o 

réu, alega preliminar de ausência do comprovante de endereço porém, a 

jurisprudência assegura que o comprovante de residência não constitui 
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documento indispensável ao ajuizamento das ações de indenização, não 

havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO 

INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO 

AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O 

art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial 

a indicação do domicílio das partes. - É desnecessária a instrução da 

petição inicial com documento capaz de comprovar que o autor reside no 

endereço por ele indicado. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." 

(TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. Gutemberg da Mota e 

Silva. Dje 07/03/2013). Portanto, rejeito a preliminar. 3- Afasto a preliminar 

de inépcia da inicial, vez que a exordial está em ordem, tanto que foi 

recebida pelo Juízo e possibilitou a apresentação de ampla defesa pela 

parte requerida. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Determino a produção de prova pericial. Considerando que este 

Juízo tem realizado “mutirões” em ações desta natureza, onde numa única 

audiência são realizadas as perícias e sentenciado o feito, tornando-se a 

prestação jurisdicional mais célere e efetiva, determino a inclusão destes 

autos no próximo mutirão a ser realizado por este juízo, devendo o feito 

permanecer em cartório aguardando a data aprazada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008744-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008744-82.2017.8.11.0003. 

AUTOR: OSIEL DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . Não é o caso 

de julgamento antecipado da lide. Passo à análise das preliminares 

arguidas pela requerida: 1 – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a 

preliminar de extinção da ação por ausência de laudo do IML, uma vez que 

tal documento não é imprescindível para a propositura da ação. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C 

DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO 

SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ 

ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO 

MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC 

- ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - 

NEXO DE CAUSALIDADE E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR 

EXAME DE CORPO DE DELITO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA 

- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO APURADA E FIXADA NO LAUDO - 

REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA 

DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À 

ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta 

de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do 

processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da 

possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por 

outros meios.(...) (Ap 114538/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML - SUPRIDA - DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS 

ALEGAÇÕES - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA 

PERNA ESQUERDA - COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA 

- DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Documentos e fotos apresentados com a 

inicial, ainda, a constatação do próprio juízo na audiência de instrução 

comprova a amputação de um dos membros inferior da vítima, a perna 

esquerda, decorrente de acidente de trânsito, sendo desnecessária a 

realização de perícia, além de suprir a ausência de Laudo Oficial do IML, 

que sequer trata-se de documento indispensável à propositura de ação 

judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 

06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo 

que, rejeito a preliminar suscitada. 2– FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO: Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

inexistência de prévio pedido administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se 

demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT.” (Ap, 83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 

10/09/2014.) Assim, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, 

rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Considerando que este 

Juízo tem realizado “mutirões” em ações desta natureza, onde numa única 

audiência são realizadas as perícias e sentenciado o feito, tornando-se a 

prestação jurisdicional mais célere e efetiva, determino a inclusão destes 

autos no próximo mutirão, devendo o feito permanecer em cartório 

aguardando a data aprazada. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004820-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004820-29.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: CELSO LEOPOLDO 

NUNES Intime-se a parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos 

eletrônicos o comprovante do pagamento das custas judiciais, sob pena 

de cancelamento. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004782-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOLENA BONDEZAN ARAGAO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004782-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MOLENA BONDEZAN ARAGAO ALVES RÉU: MARIA APARECIDA 

DA SILVA MACHADO Vistos e Examinados. Intime-se a parte autora a fim 

de comprovar a hipossuficiência alegada na exordial (holerite, imposto de 

renda e afins) ou ainda, efetuar o recolhimento das custas judiciais, no 
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prazo legal, já que, ao que parece, o negócio jurídico realizado entre as 

partes ultrapassa o quantum de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Atendida a determinação acima, conclusos para análise do pedido de 

tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004789-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO GOMES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004789-09.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ERIVALDO GOMES SANTANA Vistos e Examinados. Trata-se de ação de 

busca e apreensão. Examinando os autos, verifico que não houve o 

recolhimento das custas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora 

para as providências necessárias, no prazo legal, sob pena de 

cancelamento. Atendida a determinação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004887-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL BRANDAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004887-91.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ESMAEL BRANDAO 

DOS SANTOS Vistos e Examinados. Intime-se a parte autora para, no 

prazo legal, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob as penas 

da Lei. Atendida a determinação acima, conclusos para análise do pedido 

liminar. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001937-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001937-46.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DOMINGOS SOUZA OLIVEIRA EXECUTADO: CLARO S.A. 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da ação para 

cumprimento de sentença, devendo a secretaria proceder às alterações 

necessárias no Sistema PJE. Intime-se a parte executada para que pague 

o valor devido, acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Havendo 

indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004548-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAURO HENRIQUE PINHEIRO (TESTEMUNHA)

PAULO SERGIO DE PAULA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004548-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FERTILIZANTES HERINGER S.A. Vistos e 

examinados. Designo audiência para o dia 29 de Agosto de 2018, às 

14h00min. Intime-se. COMUNICANDO-SE ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004936-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004936-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCAS DANIEL ALVES DOS SANTOS Vistos e examinados. Intime-se a 

parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo 

in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004920-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004920-81.2018.8.11.0003. 

AUTOR: FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA RÉU: PG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos e examinados. 

FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA ingressou com a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS” em face de PG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Defiro à requerente os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o 14 de Agosto de 2018, às 09:30 horas. Assento que a 
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audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004953-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004953-71.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADAMA BRASIL S/A REQUERIDO: NELSON JOSE VIGOLO, 

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO Vistos e examinados. Cumpra-se a 

deprecata. Após o devido cumprimento, devolva-se ao juízo deprecante, 

com as devidas baixas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004901-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004901-75.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WILTON OLIVEIRA - ME Vistos e examinados. I – Das custas 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, remetam-se os autos conclusos. II – Da inicial Analisando 

os autos, extrai-se que a parte autora não juntou aos autos comprovante 

de constituição em mora do devedor. É sabido que a constituição em mora 

do devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e 

apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. Neste sentido: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte 

comprovante de constituição em mora do devedor, bem como contrato 

entabulado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005435-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005435-87.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUCIA BENICIA PINHEIRO EXECUTADO: LUCIANA MARTINS 

DE SOUZA Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da ação 

em cumprimento de sentença, haja vista que a condenação já transitou em 

julgado, conforme certidão de ID. 12669907. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (ID 12778654), nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC. Promovam-se as anotações e alterações necessárias, 

na capa dos autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos 

do disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se 

o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 

do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 

523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a 

Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; 

não havendo indicação de bens a serem penhorados, impulsione-se o 

feito para que o exequente manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida 

penhora on line, tornem os autos conclusos. Para eventuais impugnações, 

o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003337-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SOUZA ROCHA (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)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo 05 (cinco) dias efetuar 

o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 413,40, da Taxa 

Judiciária R$ 132,08, totalizando R$ 545,48(quinhentos e quarenta e cinco 

reais e quarenta e oito centavos), para tanto deve ser acessado o site 

www.tjmt.jus.br, para emissão de guia, BEM COMO, no mesmo prazo, o 

pagamento da contadora no valor de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta 

centavos), devendo depositar junto ao Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, no Banco do Brasil S/A, agência: 0551-7, conta 
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corrente: 44017-5, considerando que esta é extrajudicial (não oficial), 

comprovando o pagamento nos autos, SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005774-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DE BENEFICIOS, PRODUTOS, SERVICOS E VANTAGENS DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - SEGTRUCK 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000185-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002899-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO)

 

Intimação do patrono do autor para no prazo legal anexar os arquivos dos 

ID.13534204 e ID.13524652.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004204-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004279-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ANDRADE MACHADO DE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004279-93.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA ANDRADE MACHADO DE SAMPAIO REQUERIDO: 

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados. Trata-se de ação 

de ação de indenização por danos morais. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita à autora (CTPS). Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 11:00 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004394-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU ANTONIO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Vistos e examinados. Trata-se de Obrigação 

de Fazer c.c Pedido de Indenização por Danos Morais, como descrito na 

exordial. Proceda, a secretaria, com as conferências dos artigos 54 e 55 

da Resolução 03/2018/TP, providenciando eventuais regularizações que 

se fizerem necessárias. Nos termos do artigo 98 do CPC, defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, haja vista que o juiz somente 

pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que não 

ocorreu no presente caso. Ressalto, todavia, a possibilidade de 

impugnação pela parte contrária. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 06 de agosto de 2018, às 10:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 
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intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Rondonópolis, 21 de junho de 2018. Renan Carlos Leão Pereira do 

Nascimento Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002947-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004058-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004058-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA RÉU: L. T. ARTIGOS DO 

VESTUARIO EIRELI - EPP Vistos e examinados. RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA ingressou com a presente AÇÃO DE DESPEJO C.C 

PEDIDO LIMINAR em face de L. T. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA – EPP- 

LILICA & TIGOR. Na petição inicial o autor fez o seguinte relato: “Em 20 de 

outubro de 2010, o AUTOR/LOCADOR celebrou com a Ré/LOCATÁRIA o 

instrumento Particular de Contrato de Locação de Salão de Uso Comercial 

(SUC) do Rondon Plaza Shopping, (DOC. 4), tendo por objeto a locação do 

Salão de Uso Comercial (SUC) de nº 205, com área privativa de 39,32m² 

(trinta e nove metros e trinta e dois centímetros quadrados), com prazo de 

60 (sessenta) meses, encerrando-se em 20 de outubro de 2015. 

Inobstante o contrato ter sido entabulado pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, a locatária permanece no imóvel até a presente data, face a 

prorrogação do mesmo por prazo indeterminado, nos termos do parágrafo 

único do art. 56 da Lei 8.245/911. Visando por termo ao contrato, com 

fulcro no art. 57 da Lei 8.245/912, o Autor/Locador promoveu a denuncia 

vazia da locação, notificando a Locatária em 02 de abril de 2018 (DOC. 6), 

para Página 3 de 4 desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, 

tendo como o termo final denunciado para o contrato de locação o dia, 02 

de maio de 2018. Inobstante notificada, a Locatária/Ré não promoveu a 

desocupação voluntária do imóvel no prazo assinado, sendo o 

Autor/Locador compelido a promover a presente ação de despejo. A 

presente situação se enquadra perfeitamente nos termos do art. 59, § 1°, 

VIII, da Lei 8.245/913, sendo expressamente autorizada a concessão de 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, já que proposta dentro dos 30 dias 

posteriores ao termo final da locação”. Requereu seja expedida a ordem 

para desocupação do imóvel, mediante a comprovação da caução. 

DECIDO. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). No que concerne ao pedido de tutela de urgência 

para a decretação do despejo, não merece acolhimento o pleito do autor, 

haja vista que o contrato de locação firmado com a parte requerida (ID n. 

13488031 e 13488049), está garantido por fiança e, deste modo, 

encontra-se legalmente excluída a hipótese de concessão de liminar de 

despejo. Como é cediço, o artigo 59, da Lei nº 8.245/91, prevê os 

requisitos necessários e as hipóteses fáticas em que cabível o 

deferimento de medida liminar de desocupação em ação de despejo, ‘in 

verbis’: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Como já 

asseverado, verifica-se, no caso, que o contrato de locação está 

garantido por fiança, conforme “item 3 - Fiador”, do contrato ora discutido 

(id. 13488022). Referida garantia exclui a hipótese prevista no supracitado 

dispositivo legal para autorizar a concessão de liminar de despejo. Nesse 

sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. Considerando que não 

está caracterizada a situação fática a que se refere o inciso IX do §1º do 

artigo 59 da Lei nº 8.245/91, com as alterações determinadas pela Lei nº 

12.112/09 uma vez que se trata de contrato de locação com garantia de 

fiança (artigo 37), necessário se aguarde a formação do contraditório, 

oportunizando-se a purga da mora. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075649327, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 22/03/2018) " 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 

DO CPC/15. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE 

DESPEJO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS, NO CASO EM CONCRETO. O CONTRATOSUB JUDICE 

ESTÁ GARANTIDO POR FIADOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE, NO CASO CONCRETO. ART. 98 E 

SEGUINTES DO CPC/15. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. 

POSSIBILIDADE. DADO PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO.. (Agravo 

de Instrumento Nº 70077300374, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 

19/04/2018) Assim também é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO GARANTIDO 

POR FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE 

DESPEJO – ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART. 37, II, TODOS DA LEI Nº 

8.245/91 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. 

“Para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de 

aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o 

locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91” (AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA 

DE USO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE 

GARANTIA (FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela 

nas ações de despejo desde que estejam presentes os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando 
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demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das garantias 

previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da 

liminar de despejo fundada na falta de pagamento do aluguel e seus 

acessórios. (AI, 19988/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/08/2014, Data da 

publicação no DJE 14/08/2014). AGRAVO - AÇÃO DE DESPEJO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - LIMINAR 

INDEFERIDA - CONTRATO DE ALUGUEL GARANTIDO POR FIANÇA - NÃO 

PREENCHIDO O REQUISTO PARA O DESPEJO LIMINAR (ART. 59, § 1º, IX, 

DA LEI 8.245/91) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O não 

preenchimento de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 da Lei nº 

8.245/91 (Lei do Inquilinato) obsta a ordem de despejo vindicada em 

caráter liminar. (AI, 22072/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da 

publicação no DJE 23/07/2013). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de 

despejo requerida pelo autor. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o 09 de Agosto de 2018, às 08:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

VILSON MIEZERSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº.1000709-02.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante o pleito de 

reconsideração formulado pelos executados no ID nº. 13960868, 

mantenho a decisão já proferida nos autos pelos seus próprios 

fundamentos, devendo os interessados buscarem os meios próprios para 

rediscussão da matéria. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis/MT, 

04 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000824-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MONICA DOURADO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

GUILHERME VARGA DE FREITAS SILVA OAB - SP346304 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar as 

Contestações e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008779-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON COSTA DA SILVA (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 em cumprimento ao 

mandado de Citação e Intimação, diligenciei ao endereço constante, e não 

foi possivel proceder a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de ELAINE ALVES DA 

SILVA e ANDERSON COSTA DA SILVA, em razão de não encontra-los no 

endereço por ocasiões das diligencias, estando a casa fechada. Assim 

devolvo o mandado no aguardo de novas determinação. 

RONDONÓPOLIS/MT, 28 de junho de 2018. NARCIZA RODRIGUES DE 

SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

VILSON MIEZERSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para retirar, distribuir e 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, expedida nos autos, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004348-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para retirar, distribuir e 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, expedida nos autos, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001788-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 336 de 548



(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEUZA LOURENCO DA SILVA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003241-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BEZERRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Sobre o pedido de suspensão do processo, 

formulado pela requerida, diga o autor, no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO)

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Conde (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, EFETUAR O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO SR. PERITO, NA IMPORTÂNCIA DE 

R$ 15.000,00, CONFORME MANIFESTAÇÃO DO MESMO NO ID. 13973804.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003939-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003939-52.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAIR MARTINS DE ALMEIDA REQUERIDO: MARIA 

RODRIGUES DA SILVA, ESPOLIO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Vistos 

e examinados. Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 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: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 Intimação das partes para, designação de audiência de instrução na data 

de 22 de Agosto de 2018, às 16h30 min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 748921 Nr: 7204-21.2014.811.0003

 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: TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre petição e 

documentos de folhas 210/212, que noticiam o depósito de valores nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774317 Nr: 4027-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 349773 Nr: 4959-52.2005.811.0003

 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): RALYS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 Considerando que, a determinação de fl.240/241, são foi disponibilizado 

para o patrono do autor, refaço nessa data: Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 881137 Nr: 10642-50.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA BATTAGLINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIREZ MARTINS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 767942 Nr: 1292-09.2015.811.0003

 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: MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI NUNES SILVA, PAULO SERGIO DA SILVA, 

FABIO MARCELO DA SILVA, MARCO AURÉLIO DA SILVA, EMILENE 

MARCIA DA SILVA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:OAB/MT 19133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ester da Silva Manso Gomes 

- OAB:15101, SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - 

OAB:8822-B/MT

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, informar endereço da 

parte requerida Emilene Marcia da Silva, afim de proceder a citação, 

considerando os termos da certidão de fl.565.

 Intimação da Parte Autora

 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

 , no endereço constante no termo de compromisso prestado pela mesma. 

03 - No que tange ao pedido para que a administradora judicial seja 

intimada a prestar informações sobre o imóvel que estava locado, verifico 

que dos laudos de vistoria e dos relatórios da síndica é possível se extrair 

a informação requisitada, principalmente nos termos do noticiado às fls. 

815/816. 04 – Acerca do pleito de concessão de prazo para a 

apresentação de laudos de avaliações dos imóveis arrecadados, 

inexistem razões para o seu acolhimento, na medida em que os imóveis já 

foram devidamente vistoriados e avaliados, o Ministério Público já 

concordou com as avaliações (fls. 881) e já está autorizada nos autos a 

realização do leilão dos bens arrecadados (fls. 882v), estando a questão 

decidida e preclusa. Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado no item B de 

fls. 898v. 05 - Por fim, quanto à remuneração da síndica, considerando a 

divergência das alegações do espólio do sócio falido (que pretende a 

fixação em 0,5% do valor dos bens leiloados) e da síndica nomeada (que 

solicita a fixação em 5% do valor dos bens arrecadados); e tendo em 

conta a necessária intervenção do Ministério Público no presente feito, por 

trata-se de processo de falência, antes de fixar os honorários devidos à 

síndica, determino que seja dada vista dos autos ao D. representante 

ministerial, para que manifeste-se acerca da questão, no prazo 

legal.Após, tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737617 Nr: 435-94.2014.811.0003

 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: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, TADEU TREVISAN BUENO, DU PONT DO BRASIL S/A, BUNGE 

ALIMENTOS S/A, WSC AGROPECUÁRIA S/A, Ticket Serviços S.A, 

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, STOLLER DO BRASIL LTDA, 

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CHEMTURA INDUSTRIA 

QUÍMICA DO BRASIL LTDA, BUNGUE ALIMENTOS S/A, UPL DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A, HELM DO 

BRASIL MERCANTIL LTDA, CEAGRO AGRICOLA LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A, BASF BRASILEIRA S/A INDUSTRIA QUIMICAS, BIO SOJA - 

INDUSTRIA BIO SOJA DE INOCULANTES LTDA, AILOR CARLOS 

ANGHINONI, RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, PERCIVAL FERREIRA DE QUEIROZ, 

BANCO PANAMERICANO, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, DOMINGOS CALVO, JOANA CIMADON MENEGASSI, 

CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA, EDEGAR MENEGASSI, GUAPEVA 

AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA, OI MOVEL S/A, AGROMAVE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ITAÚ - UNIBANCO S/A, CRV CEREALISTA 

LTDA, SOLO PLUS AGRICULTURA DE PRECI, MICROBIOL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, Qualigrãos Comercio e Serviços Agropecuários 

Ltda-ME, SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, ADRIANO GREVE - 

OAB:211.900-SP, ALESSANDRO SANTANA DOS SANTOS - OAB:15442, 
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ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:13241-A/MT, AMAURI DE SOUSA 

BRITO FILHO - OAB:13.625-B, AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO - 

OAB:13625-B/MT, AMILTON SCHNEIDER - OAB:5840-B/MT, ANDRÉ 

LUIS STEIN FORTES - OAB:OAB/MT 16.367, ANDRÉ RAISER - 

OAB:OAB/MT 16.481, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT14992-A, CAIO CAMPELLO DE MENEZES - OAB:OAB/SP 

174.393, CARINA MOISES MENDONÇA - OAB:OAB/SP210867, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365, Daniel de Andrade Neto - 

OAB:220.265, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, EDUARDO 

JORGE LIMA - OAB:OAB/SP 85028, EDUARDO SIADE - OAB:OAB/GO 

29650, ELTON FERNANDES REU - OAB:SP/185.631, FERNANDO 

TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727/SP, HENRIQUE FURQUIM 

PAIVA - OAB:OAB / SP128.214, ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - OAB:21.415 PE, JOSE 

ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - OAB:211808/SP, MARCO 

ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A, MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A, MAX SIVERO 

MANTESSO - OAB:200889/SP, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911, QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - OAB:10286/MT, 

QUENESSE DYOGO DO CARMO - OAB:10286/O, RICARDO SORDI 

MARCHI - OAB:154127, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:OAB/MT9634, WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 Vistos e examinados.

 01 – Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da avaliação dos bens arrecadados, bem como do 

pedido de alienação dos móveis que guarnecem a antiga sede da empresa 

falida, e que foram arrecadados, formulado pelo administrador judicial no 

primeiro item dos pedidos de fls. 5055v/5056.

 02 – Intime-se o representante legal das empresas falidas para que, 

querendo, também se manifeste acerca do pedido de alienação dos bens 

móveis arrecadados; bem como para que apresentem os livros 

obrigatórios e a relação nominal dos credores, com a classificação dos 

créditos, tudo no prazo de 05 (cinco) dias e sob as penas da lei. Faça, a 

serventia, constar do mandado de intimação o endereço e telefone 

indicados às fls. 5056.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793530 Nr: 11668-54.2015.811.0003

 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: SVADS, SIADS, ERICA PAMELA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CAVALCANTI GARCIA, CHACARA 

ADRIANA QUINTO, DAVID DOS SANTOS, FUNDAÇAO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO-UFMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO 

ZILIANI - OAB:OAB/MT644, Maria de Fatima Gomes Coelho - 

OAB:MT0018452

 Vistos e examinados.

 Declaro encerrada a instrução processual, saindo as partes devidamente 

intimadas para a apresentação dos memoriais finais, no prazo legal de 15 

dias, de forma sucessiva. Indefiro o pedido do autor, para que o prazo 

seja comum, haja vista a complexidade da causa. Nesse sentido se 

posiciona a doutrina: “Quando a causa apresentar questões complexas de 

fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais 

escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo 

Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos 

sucessivos de quinze dias, assegurada vista dos autos (§2º do artigo 364 

do CPC”. (ALVES, Jones Figueiredo e MONTENEGRO FILHO, Misael. 

MANUAL DAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS – 6ª edição – revista e atualizada. Pág. 

106). Vindo aos autos as alegações finais, ou decorrido o prazo para 

tanto, o que deverá ser certificado pela serventia, tornem conclusos. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 899603 Nr: 5180-78.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO GASPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME BLUBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA HELENA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:5380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

aos embargos à execução de fls. 04/16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 875988 Nr: 8833-25.2017.811.0003

 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: MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLIVEIROS RIBEIRO DA SILVA, 

EMI NUNES DA SILVA, PAULO SERGIO DA SILVA, FABIO MARCELO DA 

SILVA, MARCO AURÉLIO DA SILVA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, 

EMILENE MARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/O, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - 

OAB:4300, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:OAB/MT 19133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13541

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, informar endereço das 

partes requeridas Emilene Marcia da Silva, Paulo Sergio da Silva e César 

Augusto da Silva, afim de proceder a citação, considerando os termos da 

certidão de fl.209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 868779 Nr: 6104-26.2017.811.0003

 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: J MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:OAB/MT 19133

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

determinação de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 875982 Nr: 8831-55.2017.811.0003

 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: MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO JOSE CHIAPINOTTO, ANSELMO JOSE 

CHIAPINOTTO, ALBERTO JOSE CHIAPINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, informar endereço das 

partes requeridas Emi Nunes da Silva e Emilene Marcia da Silva, afim de 

proceder a citação, considerando os termos da certidão de fl.155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 350028 Nr: 5202-93.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 339 de 548



 PARTE AUTORA: LENI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DA CRUZ NETO, 

MARGARETHI FERREIRA DA CRUZ, MIGUEL DA CRUZ FILHO, JOSE 

WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ALVES DE SOUSA - 

OAB:8.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:27101/RS

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706588 Nr: 1313-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FARAH & CIA LTDA, ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B, VINICIUS MATTOS FELÍCIO - 

OAB:74441/MG

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 740434 Nr: 2268-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 321745 Nr: 8047-69.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA FILIAL 03

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOACIR DE OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 390553 Nr: 4153-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSE KULEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA EPP, 

ALDEMIR MIRANDA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403891 Nr: 17451-08.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:MT/10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 424483 Nr: 6620-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ASTURIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429908 Nr: 11944-95.2009.811.0003

 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: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR CARVALHO PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440005 Nr: 8672-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIA ANDREIA KAMCHEN MAZZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703960 Nr: 11937-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JEFERSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 
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crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447743 Nr: 2922-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449027 Nr: 4207-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, 

NADIA CHABAN RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAILA CHABAN - 

OAB:MT/9296

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701709 Nr: 9687-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT8530A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732165 Nr: 12431-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA- ME, 

ROSANE CARLESSO MARTINS, JAIR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 882667 Nr: 11186-38.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSE MELATTI - 

OAB:11096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822808 Nr: 3917-79.2016.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MARCELO GUMERCINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758321 Nr: 12328-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T J R CONSTRUTORA LTDA ME, ROSIEL 

PEREIRA DA MOTA, THIAGO SIQUEIRA BEZERRA

 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:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729396 Nr: 10076-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARQUES ORTEGA

 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:
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 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 806929 Nr: 17000-02.2015.811.0003

 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): EDMILDO FRANCISCO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438945 Nr: 7612-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO PEREIRA ROSSIGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:MT/10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 Vistos e examinados.

 Tendo em conta a notícia de que o acordo homologado foi devidamente 

cumprido, com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo de execução.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745198 Nr: 5086-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORACIO JOSE FERREIRA MARUQES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, haja vista a certidão de fls. 22.

Encaminhada intimação para a mesma, a fim de que fosse suprida a falta, 

a autora não foi encontrada no endereço declinado nos autos, conforme 

certificado às fls. 25.

 Isto posto, considerando que é dever das partes manter endereço 

atualizado nos autos (art. 77 inciso V do CPC) com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil, declaro a extinção 

do processo sem julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824421 Nr: 4385-43.2016.811.0003

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZIMAR BEZERRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação.

O requerido ainda não foi citado, não tendo sido ofertada a contestação.

 Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 866958 Nr: 5574-22.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES & ATHAIDE- ADVOCACIA E CONSULTORIA, 

RICARDO ALVES ATHAIDE, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 409533 Nr: 5274-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE PAIM TUNES ME, VANDERLEI 

ALVES DOS SANTOS, MARLENE PAIM TUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.
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Defiro o pedido de suspensão do processo, formulado às fls. 116, pelo 

prazo de 180 dias.

Verificado o decurso do lapso, intime-se a parte autora para o 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718709 Nr: 14177-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DIAS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408830 Nr: 4528-13.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448257 Nr: 3436-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCARNES COMERCIO VAREJISTA DE 

CARNES E EMBUTIDOS LTDA ME, ROGÉRIO GARCIA ARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795142 Nr: 12442-84.2015.811.0003

 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): M CHRISTINA SANTOS ME, MARIA CHRISTINA 

SANTOS

 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:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795208 Nr: 12476-59.2015.811.0003

 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): M CHRISTINA SANTOS ME, MARIA CHRISTINA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387603 Nr: 1279-88.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722792 Nr: 3800-93.2013.811.0003

 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): THIAGO GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006227-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006227-07.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: JOSILEIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Advogado do(a) EXEQUENTE: KLEYSLLER 

WILLON SILVA - MT23307/O-O EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL 

Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado 

do(a) EXECUTADO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de petição 

inicial de Liquidação de Sentença proposta em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação 

de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree 

no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Embora a parte autora 

tenha pleiteado a reserva dos valores indicados na inicial, não trouxe ao 

feito elementos que demonstrem o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, como prevê o art. 300 do CPC; desse modo, indefiro, por 

ora, o pedido pleiteado. No mais, diante das especificidades da causa, de 

modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender 

mais celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a 

possibilidade da dispensa da realização da mediação neste momento 

processual encontra guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do 

CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, podendo 

alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das 

situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 

139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade 

do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias 

fundamentais do processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade 

de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Intimem-se 

os requeridos, na pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 

do CPC/2015, para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de 

sentença. Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524, §§4º e 5º, do CPC/2015. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termo da Lei. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004117-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR: METALURGICA FIDELIS LTDA ME - ME, ANILDO FIDELIS DA SILVA 

RÉU: BANCO RODOBENS S.A. Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo 

a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 13 de agosto de 2018 às 

09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 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. II – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 
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mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003514-25.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS, LORENA PROENCA 

FLORES DOS SANTOS, VINICIUS PROENCA FLORES DOS SANTOS RÉU: 

JBS S/A, ROBSON MAGALHAES SEVERINO Vistos e Examinados. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE ATO 

ILÍCITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA em face 

de JBS SA e Outros, em que a parte autora narrou que: “Conforme se 

extrai da anexa Certidão de Óbito, o Sr. Valdir dos Santos, que era 

coordenador de logística de uma renomada empresa nacional, veio à óbito 

em 03 de março de 2017, tendo como causa morte asfixia, sufocação 

indireta em virtude de acidente de trânsito, conforme comprova através da 

anexa Cópia do Processo oriundo do Inquérito Policial n.º 5124-90.2017 

(código 655724), cujo qual, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

baseado no Procedimento Administrativo, do qual compõe laudo de 

necropsia n.º 54/2017 (fls.81/103) e perícia do local do crime fls.39, 

Termos de Declarações de Laura Marina Flores, então viúva, bem como do 

Policial Rodoviário Federal Romeu Duarte da Silva Neto e de Jair do Carmo 

Preste e interrogatório do denunciado Robson Magalhães Severino, ora 

réu. Consigna que de todos os termos colhidos, incontroverso que o Sr. 

Valdir, de cujus, conduzia o veículo gol denominado em todo os autos de 

V2, enquanto o denunciado, ora réu, bateu o veículo que conduzia, 

denominado de V1, de propriedade da 1ª ré bem como na condição de 

empregado desta, imprensando o veículo do falecido no veículo doravante 

designado como V3, conduzido pelo Sr. Jair, que também encontrava-se 

parado. Consigna que, em que pese a ilação proferida pelo 2º réu, de que 

o Sr. Valdir teria entrado de uma vez na sua frente, e que aquele estava 

conduzindo a 38km/h, tendo pisado no freio, mas não conseguiu frear, 

tendo colidido com V2 o imprensando contra V3, em suas declarações 

(vide Interrogatório página 42 Processo digitalizado), todas as provas 

refutam a tese malfadada. Destaca que na data do fatídico, e em 

consonância com o Laudo do Perito oficial Sr. Rubens, Politec, o fluxo 

seguia lento, em razão estreitamento da pista decorrente de outro 

acidente, por volta de 100m a frente do ocorrido, canalizando todos os 

veículos para a faixa da esquerda, devidamente sinalizado. Inobstante o 

quanto antes descrito, restando irrefutável a culpa do 2º requerido, em 

virtude de todo acervo que acosto o alhures reportado Processo anexo, 

imperioso se faz descrever o quanto antes descrito no também anexo 

Laudo Pericial Criminal n.º2002.07.2017.004.09401 (pg. 82 do Processo 

digitalizado), referente aos vestígios: “Os três veículos deslocaram no 

mesmo sentido descente da rodovia. V2 colidiu com V1 na mesma faixa, 

quer seja lateral esquerda da pista e foi arrastadopor 25,10metros até o 

repouso (quando colidiu com V3. [...]” Destaca que, antes de colidir, o 

motorista, ora 2º réu, em conformidade com o tacógrafo n.º3, que 

registrou o horário de parada às 07h12min – embate com o V2, teria 

percorrido exaustiva jornada ininterrupta, sendo consignado no dia 

antecedente, das 13h45min do dia 02 de março de 2017 às 07h12 do dia 

03 de março de 2017. Imperioso também se faz transcrever os pontos de 

impactos determinados pelo r. perito: “V1: “porção anterior no sentido de 

frente para trás e da esquerda para direita – motorista, denunciado pelo 

homicídio culposo de Valdir dos Santos, ora 2º réu. V2: “destruição total 

com encurtamento de 2,3metros” – veículo do jovem falecido; V3: “porção 

posterior por igual” – o que afasta cabalmente a tese infundada do 2º réu 

de que o de cujus estaria andando em zig zag) – conduzido pelo Sr. Jair. 

Não restam dúvidas que o condutor deve dirigir com atenção e cautela, 

observando sempre os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, 

ou seja, orientando-se sempre pelas normas de trânsito, e até mesmo se 

atentando para o fluxo lento, sinalização dos trechos, o que se o feito, 

poderia até, ter evitado o tão trágico fim. “(...) vê-se que tanto o condutor 

como o veículo devem estar em bom estado para imprimir segurança ao 

trânsito. Ou seja, o condutor, com domínio sobre o veículo e em perfeitas 

condições físicas; o veículo com bom funcionamento dos equipamentos de 

uso obrigatório, além, é claro, da suficiência de combustível necessário 

para o trajeto que se pretende percorrer. Essas precauções são de 

extrema importância, pois, como antes referido, o motorista é responsável 

por tudo o que posso advir de sua condução”. (RIZZARDO, Arnaldo. 

Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 4ª ed., Ed Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 117). Em seguida, mister transcrever o quanto antes 

extraído do laudo pericial acerca do item 5.1, referente às considerações, 

afastando outrossim, qualquer remota hipótese de haver fundamento as 

alegações do 2º réu, senão vejamos: “Considerando que não haviam 

marcas de frenagem sobre a pista nas proximidades anteriores ao sítio da 

colisão é possível inferior que os sistemas de freios não foram acionados 

nos instantes que precederam à colisão, que o V2 se deslocava 

normalmente ou estava parado.” Continuando, colaciona o quanto antes 

definido em sede de conclusão pelo perito que o V1 “não observou a 

lentidão da parada dos veículos à sua frente e, pelo ausência de reação 

ou reação tardia, colidiu contra a porção posterior do veículo gol (V2), o 

qual foi imprensado contra o V3, provocando a colisão deste veículo e a 

morte do Sr. Valdir dos Santos”. Por fim, fatalmente, nos termos da 

conclusão acima, ante a ausência de reação ou reação tardia do motorista 

empregado/preposto da 1ª ré, e ora 2º réu, fora culpado pelo óbito do 

marido da 1ª autora e pai da 2ª e 3º autores, destacando outrossim, tendo, 

à data de seu óbito, deixado uma viúva, do lar, para cuidar de dois filhos 

menores, sozinha e sem nenhum suporte, afastando outrossim, afastando 

qualquer remota hipótese de “zig zag”, como pretendeu imputar ao de 

cujus o 2º réu, restando claro inclusive em virtude de sua denúncia por 

homicídio culposo. Nessa esteia, sem se quer a necessidade de se 
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dramatizar a fatalidade do óbito do jovem Valdir dos Santos, cristalina a 

propositura da presente demanda, não com intuito perceber uma 

indenização em pecúnia em “troca” da vida do ente, mas vislumbrando 

amenizar os transtornos evidentes e inequívocos gerados pela conduta 

ilícita que ocasionou na morte deste. Por derradeiro, imperioso se faz 

alardear, que não houve qualquer evento natural, caso fortuito ou força 

maior que pudesse interferir no evento homicida, conforme dessume-se 

do Laudo Pericial (página 7 de 26) à fl. 88 do processo digitalizado, senão 

vejamos: Durante os exames, a pista encontrava-se seca sem obstáculos 

que obstruíssem a visão geral do local e não possuía quaisquer defeitos 

ou obstáculos que impedissem ou dificultassem o livre trânsito de veículos. 

Os exames foram realizados no período diurno, com tempo bom e dia 

ensolarado. Nas proximidades anteriores ao local havia um viaduto dotado 

de quatro alças para distribuição do tráfego de veículos que se 

deslocavam tanto na rodovia como para o centro da cidade de 

Rondonópolis com acesso pela Avenida Presidente Médice.” Vislumbra-se 

portanto a culpa exclusiva do 2º réu no acidente em lume, que sem os 

cuidados devidos, quais sejam, observar a sinalização, o fluxo lento do 

trânsito, e pelos próprios termos oriundos do laudo reagir quer seja 

frenando ou se desviando do veículo do de cujus, que se encontrava, 

conforme também os termos do Laudo, parado ou em velocidade tão 

baixa, evitando a morte de Valdir dos Santos. Assim, diante da gravidade 

dos fatos, além de toda dor e sofrimento causados à sua família, bem 

como do transtorno psicológico sofrido pelos autores, estes se veem 

abalados e angustiados ao se verem desamparados dos cuidados 

afetivos e financeiros de seu esposo e pais, ante a irreparável perda, de 

modo que, não restou alternativa senão buscar a tutela jurisdicional do 

Estado.” (sic) Requereu a concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado ao demandado que efetue o pagamento de pensão mensal no 

valor equivalente a aproximadamente 7,2 salários mínimos vigentes, no 

montante de R$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta), uma vez que o 

“de cujus” era responsável pelo sustento da família, não havendo outra 

fonte de renda. Juntou documentos. VIERAM OS AUTOS CONCLUSOS. 

Inicialmente, recebo a petição inicial. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos da Lei 1060/50 c.c art. 98 do CPC/15. Os 

documentos carreados aos autos demonstram, indubitavelmente o 

acidente ocorrido, bem como o óbito do “de cujus”, havendo indícios, 

inclusive, de que a responsabilidade pelo acidente seja efetivamente do 

requerido, conforme denuncia realizada pelo Ministério Público trazida ao 

feito. Com efeito, as afirmações dos autores na inicial encontram 

verossimilhança nos documentos colacionados. Além disso, os requisitos 

para a concessão da tutela, previstos no artigo 300 do CPC/15 estão 

presentes na hipótese dos autos, na medida em que restou demonstrado 

que a viúva/autora do “de cujus” não trabalha, por dedicar-se à criação 

dos seus filhos, um inclusive, menor, não havendo meios de sustentar a 

sua família. Acerca da possibilidade da fixação de alimentos em razão de 

acidente de trânsito, vejamos: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES. PRECEDENTES. Preenchidos os requisitos do art. 300, 

caput, do CPC/2015 é de ser mantida a decisão recorrida que fixou 

alimentos em prol dos agravados, pois o agravante, não demonstrou 

eventual incapacidade financeira, tampouco derruiu os dados probatórios, 

os quais denotam a probabilidade do direito alegado pela parte agravada, 

bem como o perigo de dano irreparável, acaso não fosse arbitrado desde 

logo pensionamento mensal. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70073358558, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

31/08/2017) Ainda sobre o caso em tela, segue a orientação 

jurisprudencial: EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO 

QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PARA CONDENAR 

O AGRAVANTE À PRESTAÇÃO MENSAL DE ALIMENTOS NO VALOR 

CORRESPONDENTE A 5,34 (CINCO VÍRGULA TRINTA E QUATRO) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DO QUANTUM – 

DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos casos em 

que restar comprovada a perda da capacidade laborativa, decorrente de 

ato ilícito, a vítima deverá receber pensão mensal do autor do fato.O 

quantum relativo aos alimentos deverá ser aplicado levando em 

consideração os gastos da vítima, bem como, o seu rendimento na época 

dos fatos.Caso fixado em valor excessivo, os alimentos provisórios 

poderão ser revistos no decorrer da instrução probatória. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FIXAÇÃO 

DE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS FILHOS DE VÍTIMA FATAL DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MENOR DE IDADE – PRETENSÃO 

DE MINORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – 

NEC E S S I D A D E / P O S S I B I L I D A D E  D E M O N S T R A D A  P E L O S 

AUTORES/AGRAVADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo demonstração da necessidade dos 

alimentandos e da possibilidade do alimentante, deve ser mantido o valor 

da pensão alimentícia mensal fixada em favor dos filhos da vítima fatal do 

acidente causado pelo menor sob guarda do alimentante. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 26/09/2017) Diante destas circunstâncias e do que 

consta dos autos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de 

determinar ao demandado que pague pensão mensal aos autores, no valor 

de 05(cinco) salários mínimos, até o dia 10(dez) de cada mês, a ser 

depositado em conta bancária a ser informada pelos autores nos autos. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 13 de agosto de 2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BOMFIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003495-19.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE APARECIDO BOMFIM DA SILVA Vistos e examinados. 

Considerando-se que o veículo VW/GOL 1.6 POWER encontra-se em 

nome de Vera Lucia Freire da Silveira, informação extraída através do 

sistema RENAJUD, estranha a lide; intime-se a parte autora para os 

esclarecimentos necessários, observando-se o prazo legal. Com a vinda 
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da informação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007450-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON JUNY SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007450-92.2017.8.11.0003 REQUERENTE: GLEISON 

JUNY SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - MT21784/O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se 

de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicitados 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524, §§4º e 5º, do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

ITAMBE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003287-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME RÉU: ITAMBE ALIMENTOS S/A, 

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos e examinados. R. BALKE & 

BALKE LTDA – ME ingressou com a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face de ITAMBÉ ALIMENTOS 

S.A e PIZZOLATO & FALK LTDA - EPP. Na petição inicial a autora fez o 

seguinte relato: “(...) Primeiramente, vale ressaltar, que no dia 11/12/2017, 

o requerente efetuou a venda de 2 (dois) estabelecimentos comerciais do 

ramo supermercadista, para o requerido PIZZOLATTO & FALK LTDA – 

EPP, ambos situados em Primavera do Leste/MT, denominados com o nome 

fantasia de “Supermais Supermercados”; do presente negócio, conforme 

consta no item 3.5 do contrato de compra e venda em anexo, não foi 

integrado a negociação levada à efeito a pessoa jurídica, a sucessão 

empresarial e a atividade comercial da vendedora aos estabelecimentos 

objeto de compra e venda. Necessário ainda salientar que a autora à 

época era proprietária de três unidades comerciais, sendo uma “matriz” 

em Rondonópolis e duas “filiais” em Primavera do Leste, que foram objeto 

do negócio jurídico travado entre autor e segundo requerido. O Autor 

cumpre tempestivamente todos os seus compromissos firmados, todavia, 

surpreendeu-se em ver seu crédito negado ao tentar efetuar compras 

com seus fornecedores para abastecimento de seu estabelecimento 

comercial – até então, “matriz” em Rondonópolis, ante a negativa de que 

estava inserido no cadastro de maus pagadores, consoante extrato 

fornecido pelo SPC/SERASA (anexado). Ante o cerceamento de seu 

crédito pelos fornecedores e praça comercial, não restou alternativa ao 

requerente se não efetuar compras tão somente com pagamento à vista, o 

que tem lhe causado enorme desfalque financeiro e consequente absurda 

dificuldade de operacionalizar o seu empreendimento. Sucessivamente o 

autor buscou a origem de referida negativação, e verificou que se tratava 

de solicitação de inclusão realizada pela primeira ré, com anotação de 

suposto débito no valor de R$ 43,66, (quarenta e três reais e sessenta e 

seis centavos), inclusão desde 10/02/2018, contrato nº 000471744-001, 

conforme extrato de consulta ao SPC/Serasa (anexo), porém, o 

Requerente NÃO RECONHECE O DÉBITO EM QUESTÃO, uma vez que não 

foi o autor quem efetuou tal compra, não foi o autor quem recebeu tal 

compra, não foi o autor quem elucubrou tal operação, e mais, não teve do 

autor qualquer aquiescência para a concretização de tal operação de 

compra e venda entre a primeira requerida e segunda requerida. Perplexo 

e constrangido com o ocorrido, haja vista, que o Requerente mantém suas 

contas em dia, e, ao apurar os débitos constatou-se que a primeira 

requerida efetuou diversas vendas em nome do autor para a segunda Ré, 

SEM AUTORIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO da mesma, mas, emitindo as 

Notas Fiscais e duplicatas mercantil/boletos para pagamento em nome da 

autora, quando ciente de forma inequívoca de que no endereço em que 

fora efetuada a venda e também a entrega inexistia unidade comercial da 

autora, mas, já de longa data funcionava a segunda Ré, conforme, aliás, 

dá conta os documentos anexos. Necessário ainda no particular registrar 

que é e era ao tempo e modo, de conhecimento inequívoco da primeira Ré 

a alteração da personalidade jurídica, pois, antes se fazia funcionar no 

mesmo endereço da segunda Ré, a empresa autora, mas, com nome 

fantasia de “SUPERMAIS SUPERMERCADO”, ao passo que imediatamente 

após a venda entabulada conforme o contrato anexo, assumiu e fez as 

modificações legais e inclusive publicou o novo nome da nova unidade 

comercial da compradora, passando a identificar publicamente como 

sendo “SUPERMERCADO ALVORADA”, fato aliás, que também pode ser 

conferido dos documentos anexos, (contrato de compra e venda, mídia 

social facebook, google maps). A conduta irresponsável da primeira Ré, 

que agiu com IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA em não apurar os 

dados do comprador para a efetivação das vendas, irrefutável sua 

responsabilidade e, consequentemente, o dever de reparar o dano, 

fazendo jus o Requerente à pleiteada indenização como lenitivo para a 

reparação dos prejuízos sofridos. É notório a prática de FRAUDE NO 

COMERCIO E USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ALHEIA pelo 

requeridos, posto que, utilizaram-se da pessoa jurídica do Autor para 

efetivarem compras, créditos e lucros para si, e que causou enormes 

prejuízos ao requerente, quais sejam: inclusão do nome do Autor nos 

Cadastros de Restrições creditícias SPC/SERASA, Tributos fiscais, etc. 

Quanto a pratica criminosa, “crime de estelionato”, não é o objeto de 

análise desta demanda, posto que, já foram efetuados os devidos 

procedimentos legais para que sejam investigados, processados e 

condenados por tais ações delituosas, de acordo com a competência e 

jurisdição para tanto. Entretanto, é de se verificar que existem outras 

negativações no extrato de consulta ao Spc/Serasa apresentado, porém, 
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objeto de demandas judiciais interpostas pelo Requerente, visto que é 

vítima de fraude. Importante frisar, que não restam dúvidas sobre os atos 

ilícitos praticados pelos réus, posto que, consoantes notas fiscais 

(juntadas), restaram comprovadas a venda e ENTREGA DAS 

MERCADORIAS PARA O ENDEREÇO DA SEGUNDA REQUERIDA, EM 

PRIMAVERA DO LESTE/ MT. Destacamos que, ante a venda das filiais em 

11/12/2017, com resguarda da pessoa jurídica, a sucessão empresarial e 

a atividade comercial da vendedora, estas passaram a ser 

estabelecimento comercial da segunda requerida denominada 

“Supermercado Alvorada”, consoante imagens em anexo (Doc 10 e 12). 

Diante desse horizonte, como medida de urgência, que DETERMINE as 

requeridas a efetuarem o cancelamento do nome do Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito no valor de R$ 43,66, 

(quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), inclusão em 

10/02/2018, contrato nº 000471744-001, já que O AUTOR DESCONHECE 

TAL DÍVIDA. Resignado ajuíza esta ação, esperando que se faça 

JUSTIÇA, uma vez que sempre pugnou em cumprir suas obrigações, 

objetiva-se à tutela dos seus direitos, em especial que o valor seja 

declarado inexigível e inexistente a relação jurídica para dar azo a tal 

contrato por parte da autora, visto que o suposto débito não existe para a 

autora e o nome e documentos do Requerente estão sendo utilizados 

indevidamente, numa clara FRAUDE, razão porque requer e espera seja 

declarada a inexistência da relação jurídica em relação ao contrato 

000471744-001, reconhecendo a inexistência da dívida em face da autora. 

(...)”. Requereu a concessão de tutela antecipada para que seja 

determinada a exclusão da restrição existente em nome do autor, no valor 

de R$ 43,66, inclusão desde 10.02.2018, contrato nº 000471744-001, que 

o requerente não celebrou, sob pena de fixação de multa diária no importe 

de R$ 1.000.00 (um mil reais) por dia, em caso de descumprimento. 

DECIDO. Defiro à requerente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC, podendo haver impugnação pela parte contrária. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante 

citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome da 

requerente nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). Além disso, os documentos carreados aos autos se revelam 

consistentes para indicar a fumaça do bom direito, dando o amparo inicial 

suficiente para que as alegações da parte autora sejam admitidas e a 

liminar pleiteada seja deferida, ainda mais quando não se verifica o perigo 

de irreversibilidade da medida. De outra banda, é inegável que a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao 

autor, vez que se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá 

ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas atividades, 

principalmente mercantis. Consigno, outrossim, que a concessão da tutela 

não acarretará prejuízos às empresas requeridas, uma vez que, caso os 

fatos narrados não sejam confirmados, a negativação do nome da autora 

poderá ser refeita de imediato; todavia o mesmo não se pode dizer em 

relação a requerente, caso seja indeferida a medida, principalmente 

considerando a atividade desenvolvida pela mesma. Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida 

providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de Proteção 

ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o 14 de Agosto de 2018, 

às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007463-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007463-91.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA DA 

GLORIA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ANA JULIA BARKOSKI 

DE OLIVEIRA - MT21784/O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se 

de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 
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proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicitados 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524, §§4º e 5º, do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000847-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONIA CORREA DA SILVA BISPO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000847-03.2017.8.11.0003. 

AUTOR: JOAO FELLIPE DA SILVA BISPO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ 

PERMANENTE movida em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. 

Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Passo à análise das 

preliminares arguidas pela requerida: 1 – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: 

Afasto a preliminar de extinção da ação por ausência de laudo do IML, 

uma vez que tal documento não é imprescindível para a propositura da 

ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – 

JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO 

STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO 

POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE 

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA 

INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - 

FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, 

DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO 

DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO 

POR EXAME DE CORPO DE DELITO - INVALIDEZ PERMANENTE 

COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO APURADA E FIXADA NO 

LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA 

TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(...) A falta de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a 

extinção do processo por não se tratar de documento imprescindível à 

propositura da ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em 

vista da possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões 

por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, 

Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - 

DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste 

à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. 2- Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, 

EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) Inexistem 

outras preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem 

representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que o 

declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a existência da 

incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. 

Considerando que este Juízo tem realizado “mutirões” em ações desta 

natureza, onde numa única audiência são realizadas as perícias e 

sentenciado o feito, tornando-se a prestação jurisdicional mais célere e 

efetiva, determino a inclusão destes autos no próximo mutirão a ser 

realizado, devendo o feito permanecer em cartório aguardando a data 

aprazada. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007209-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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:

JANETE COSTA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007209-21.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISRAEL COSTA RODRIGUES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT que seguirá pelo rito 

ordinário. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA, DE PLANO, 

EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 
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INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o 

prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que 

vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.” (Ap, 

83774/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 10/09/2014.) 2- Em 

contestação, o réu, alega preliminar de ausência do comprovante de 

endereço, porém, a jurisprudência assegura que o comprovante de 

residência não constitui documento indispensável ao ajuizamento das 

ações de indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: 

"APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do Código de Processo Civil 

dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do domicílio das partes. - 

É desnecessária a instrução da petição inicial com documento capaz de 

comprovar que o autor reside no endereço por ele indicado. RECURSO 

PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 1.0024.12.242950-9/001. 

Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 07/03/2013). Portanto, rejeito a 

preliminar. 3- Na preliminar de irregularidade de representação, a ré pugna 

pela extinção do feito, sob o argumento o autor esta representado por sua 

colateral no feito, e deixou de anexar os documentos pertinentes. 

Determino, pois, a intimação da parte autora, para que no prazo de 15 

dias, regularize sua representação processual, apostando ao feito a 

procuração, sob pena de extinção. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Considerando que este 

Juízo tem realizado “mutirões” em ações desta natureza, onde numa única 

audiência são realizadas as perícias e sentenciado o feito, tornando-se a 

prestação jurisdicional mais célere e efetiva, determino a inclusão destes 

autos no próximo mutirão a ser realizado em data próxima, devendo o feito 

permanecer em cartório aguardando a data aprazada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007997-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E CONVENIENCIA AZALEIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007997-35.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO 

ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445/O EXECUTADO: 

MERCADO E CONVENIENCIA AZALEIA LTDA - ME Advogado do(a) 

EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro o pedido de 

conversão da ação em cumprimento de sentença, haja vista que a 

condenação já transitou em julgado (honorários). Ademais, o requerimento 

de cumprimento de sentença está devidamente instruído com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC. Promovam-se as anotações e alterações necessárias, 

na capa dos autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos 

do disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se 

o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 

do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 

523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a 

Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos autos e impulsionar o feito 

para que o exequente manifeste-se, no prazo legal. Para eventuais 

impugnações, o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004927-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PEREIRA BARRETO (REQUERENTE)

OLINDA PEREIRA BARRETO (REQUERENTE)

EDER PEREIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004927-73.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OLINDA PEREIRA BARRETO, LAURA CRISTINA PEREIRA 

BARRETO, EDER PEREIRA BARRETO Vistos e Examinados. Trata-se de 

Ação de Alvará Judicial ajuizada por OLINDA PEREIRA BARRETO E 

OUTROS. Em síntese, sustenta que é viúva do Sr. Hermínio Barreto 

(falecido), que era servidor público da Secretaria da Fazenda de Mato 

Grosso aposentado e, que, este foi vítima de acidente de trânsito. Diz que 

possui valores a receber e que estes estão depositados na conta 

corrente n. 5907-2, agência 1998-4, Banco do Brasil, contudo, necessita 

de alvará judicial para levantamento de tal quantia. Junta documentos. É o 

breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre asseverar que, a ação de 

ALVARÁ JUDICIAL, admite somente o procedimento de jurisdição 

voluntária, dispensando polo passivo, ante a inexistência de conflitos de 

interesse. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. 

REAJUSTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. NULIDADE. 

CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 1.105 do Código de 

Processo de Civil, sobre os procedimentos de jurisdição voluntária, dispõe 

que: Serão citados, sob pena de nulidade, todos os interessados, bem 

como o Ministério Público. 2. Considerando o manifesto interesse da União 

em integrar o feito, a ausência de citação gera nulidade do processo a 

partir da sentença que determinou a expedição de alvará judicial. 3. 

Apelação a que se dá provimento para reconhecer a nulidade do 

processo desde a sentença e determinar o retorno dos autos à origem 

para que seja promovida a citação da União.(TRF-1 - AC: 

34213720074019199 MG 0003421-37.2007.4.01.9199, Relator : 

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 

01/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.106 de 

21/01/2014) Proceda-se a redistribuição do feito a uma das Varas de 

Família e Sucessões, as quais detêm a competência para o 

processamento dos feitos de Jurisdição Voluntária. Deste modo, 

procedam-se as baixas necessárias e remeta-se ao Juízo Competente. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004917-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MOISES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004917-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR: CELSO MOISES DO NASCIMENTO RÉU: ESTADO MATO GROSSO 

Vistos e Examinados. Considerando-se que a ação foi ajuizada em 

desfavor de ente público, remetem-se os autos eletrônicos ao Juízo da 

uma das Varas da Fazenda Pública. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004926-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CEREAIS BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS PEREIRA OAB - GO17136 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MASTER SP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 

(EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Aportou aos autos notícias de que o acordo 

homologado foi devidamente cumprido. Assim, com fulcro no disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Custas processuais e 

honorários advocatícios como acordado pelas partes. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006554-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

JEFERSON ARAUJO DE MOURA OAB - MT21754/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005572-69.2016.8.11.0003. 

AUTOR: CALIMERO BORTOLON FERREIRA DE ANDRADE RÉU: JOSE 

SERROU BARBOSA Vistos e examinados. CALÍMERO BORTOLON 

FERREIRA DE ANDRADE ingressou com a presente AÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS C/C DANOS MORAIS em face de JOSÉ SERROU BARBOSA, 
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ambos devidamente qualificados nos autos. Na petição inicial o autor fez o 

seguinte relato: “Que no dia 05.11.2016, estava no estabelecimento 

comercial denominado Sheriff, situado na Avenida Lions Internacional, 

companhia de seu amigo Diego Miranda da Cunha. Que já estava no local 

havia uns 20 (vinte minutos), quando por volta das 20 horas viu seu carro 

que estava estacionado na frente do citado estabelecimento, ser 

abarroado por um veículo Kia Soretto, de cor branca, placa NTX-1661, 

conduzido por um indivíduo em visível estado de embriaguez. Ato contínuo 

a colisão, o condutor do veículo Kia, não conseguia sequer falar diante do 

grau altíssimo de embriaguez. Que foi pedido para o mesmo descer do 

veículo para tomar as providências cabíveis, entretanto, ele não conseguia 

abrir a porta para descer do carro diante de sua cristalina embriaguez. 

Após alguns minutos, o Requerido desceu cambaleando e embriagado, 

sendo que o mesmo sequer conseguia dialogar. Diante do visível estado 

de embriaguez do Requerido, foi acionada a Polícia Militar, sendo que os 

policiais militares ao constatarem a embriaguez do Requerido, de pronto, 

encaminharam este à Primeira Delegacia desta urbe. Em solo policial, a 

autoridade competente prendeu em flagrante o Requerido, imputando ao 

mesmo o delito previsto no artigo306, do Código de Trânsito Brasileiro, 

como se comprova no DOC-03. A colisão ocasionou os danos no veículo 

do Requerente, como se comprova nos documentos ao DOC-04”. 

Requereu a condenação do autor ao pagamento de R$ 5.267,82 (cinco mil, 

duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) referente à 

indenização pelos danos patrimoniais causados no veículo; e ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência da ação. Sustentou, em breve 

resumo, que o autor não apresentou orçamentos para se comparar os 

preços cobrados para o reparo dos danos causados em seu veículo; que 

se prontificou a efetuar o pagamento do conserto, mas o autor não 

aceitou, afirmando que só os faria na concessionária da Audi em Cuiabá, 

pois, segundo ele, os consertos em qualquer outra oficina depreciaria o 

valor de seu veículo; o autor efetuou os reparos no local mais caro, por 

preço muito acima do valor de mercado e tal capricho não pode ser 

suportado pelo réu; que a indenização pelos danos matérias deve 

limitar-se a R$ 1.450,00, que é o orçamento de menor valor existente nos 

autos; que não há provas de que a parte mecânica do veículo foi 

danificada, impugnando a nota fiscal apresentada para cobrança do valor 

de R$ 2.172,8; e que não há danos morais a serem indenizados. O autor 

impugnou a contestação. As partes foram intimadas para especificar as 

provas que ainda pretendiam produzir. O autor quedou-se inerte. O 

requerido pugnou pela produção de prova testemunhal para “provar a 

extensão dos danos”; e realização de prova pericial para verificar a 

necessidade de substituição do “BRAÇO TRANSVERSAL LE, sob o código 

5QO 505223 D”. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem preliminares a serem apreciadas. Da 

análise dos autos, considerando o vasto acervo de prova documental que 

foi produzido, verifica-se que o presente caso comporta julgamento 

antecipado da lide. Como se sabe, é legítimo ao Juiz o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – USO 

INDEVIDO DA IMGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – 

PRELIMINAR REJEITADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO 

– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de 

produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu 

destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, 

mormente se a questão exigir a produção de prova documental, sendo 

desnecessária oitiva de testemunhas. (...)” (Ap 9728/2017, DES. 

CARLOSALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017). 

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO 

INTERPOSTO POR ITAU SEGUROS S.A. – ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO – 

DESCABIMENTO – SÚMULA 387/STJ – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA REPARAÇÃO À 

VÍTIMA AO VALOR PREVISTO NA APÓLICE – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – DETERMINAÇÃO EXPRESSA PELO JUÍZO A QUO – 

AFIRMAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CIRURGIA FUTURA – LAUDO 

PERICIAL QUE ATESTA A NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DE MELHORA – 

DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR LENOIR SIGNORINI – 

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

DANO MORAL E ESTÉTICO – DESCABIMENTO – FINALIDADE INIBITÓRIA E 

REPARATÓRIA OBSERVADA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ 

– NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE 

ECONÔMICA DO OFENSOR – PLEITO DE FIXAÇÃO DOS JUROS 

MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO – ACOLHIMENTO – 

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

POSSIBILIDADE – ART. 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO INTERPOSTO POR AIRES 

MELLA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – 

PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – 

ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – 

RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELO ACIDENTE – PRETENSÃO DE 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA 

– LESÕES E SEQUELAS DECORRENTES EXCLUSIVAMENTE DO ACIDENTE 

DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do CPC, afigura-se legítimo ao juiz o julgamento antecipado da lide, 

quando não houver necessidade de produção de outras provas, não 

prosperando a tese de cerceamento ao direito de defesa do Requerido. 

(...)”. (Ap 87275/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 08/03/2018). E, ainda, do Superior Tribunal de Justiça: 

“Constantes 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 – Agravo 

14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) A produção da 

prova testemunhal e pericial, requerida pelo réu, sob o fundamento de que 

se prestarão a demonstrar a extensão dos danos causados no veículo do 

autor, se revelam totalmente dispensáveis diante as provas documentais 

existentes nos autos, robustas e suficientes para a solução da contenda, 

nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência. Ilustro: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO 

AO ERÁRIO - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - 

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO ÍMPROBO E 

AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO 

- COMPROVAÇÃO DO DANO - RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 3. Para 

que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em 

decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova 

testemunhal, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com 

os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, 

essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato 

alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre 

indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil/1973. 4. Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim 

proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). (...)”. (Ap 2065/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017). ''No 

sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos 

arts. 130 e 131, de regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a 

produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido 

da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.'' (REsp 330.036/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 01/06/2009). No presente 

caso, onde os documentos e registros fotográficos são suficientes para 

atestar a extensão do dano, e considerando ainda o fato de que o veículo 

já foi reparado, revela-se totalmente desnecessária a produção de prova 

pericial, e ainda mais da prova testemunhal, que não teria o condão de 

elidir a conclusão a que se pode chegar a partir das provas documentais, 

fortes e precisas em fazer prova do alegado. Dessa forma, o 

indeferimento das provas requeridas pelo réu é medida que se impõe, sem 

que se possa cogitar em qualquer atentado contra os princípios do 
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contraditório e da ampla defesa, devendo o Juízo primar pela solução do 

litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da 

República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 125, II, do Código de Processo Civil. De 

mais a mais, repiso ainda que a produção de prova testemunhal não teria o 

condão de infirmar a vasta documentação carreada nos autos; e, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é 

dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, 

RT 782/302). Isto posto, passo ao julgamento antecipado da lide. Como já 

relatado, cuida-se de ação de indenização onde o autor requer a 

condenação do réu ao pagamento dos valores referentes aos danos 

materiais que causou em seu veículo; bem como ao pagamento de 

indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão dos 

fatos descritos na petição inicial. O requerido, por sua vez, não nega a 

ocorrência do ato ílicito, tendo confessado que realmente abalroou o 

veículo do autor. Todavia, afirma que não causou todos os danos 

alegados (argumentando que a parte mecânica do veículo não chegou a 

ser atingida); que os custos para o reparo do veículo poderiam ser muito 

menores, se o autor tivesse aceitado realizar o conserto fora da 

concessionária Audi em Cuiabá, requerendo que a condenação ocorra 

pelo valor do menor orçamento apresentado aos autos; e, ainda, que não 

foram causados danos morais ao ofendido. Pois bem. Sendo inconteste a 

ocorrência do ato ilícito, a solução da lide exige apenas que se decida 

acerca da extensão dos danos que foram causados ao veículo do autor; a 

necessidade dos reparos serem feitos pelo orçamento de menor valor ou 

na própria concessionária autorizada; e, por fim, a existência dos danos 

morais alegados. No que diz respeito à extensão dos danos, entendo 

suficientemente comprovado que o veículo do autor suportou todos os 

danos que foram reparados pela concessionária, haja vista que os 

registros fotográficos demonstram os danos causados, evidenciando a 

ocorrência de todos aqueles que restaram descritos na ordem de serviço 

emitida pela autorizada. Valioso registrar que todas as despesas 

suportadas pelo autor, com o reparo dos danos que foram causados ao 

seu veículo, encontram-se devidamente comprovadas nos autos, por meio 

de orçamento e nota fiscal emitidos pela concessionária Audi, sendo os 

mesmos documentos sólidos e seguros, de idoneidade incontestável. 

Neste ponto, vale destacar a impropriedade das alegações do requerido, 

de que o autor deveria ter apresentado mais de um orçamento nos autos e 

a condenação deve se dar pelo orçamento de menor valor, haja vista a 

total inexistência de lei que dê amparo à sua pretensão. Nesse sentido é o 

posicionamento da jurisprudência: “TJ-DF - 20170310005274 DF 

0000642-02.2017.8.07.0003 (TJ-DF) – Jurisprudência - Data de 

publicação: 02/04/2018 - Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE 

VEÍCULO. DANO MATERIAL. ORÇAMENTO ÚNICO. POSSIBILIDADE. 

INOVAÇÃO RECURSAL. 1. É cabível a apresentação de orçamento único 

para determinação do valor do dano material a ser ressarcido no caso de 

acidente de veículo, na hipótese de se tratar de estimativa de preço feita 

por concessionária autorizada e as demais provas dos autos confirmarem 

o valor ali exposto(...)”. “TJ-RS - Recurso Cível 71007173461 RS (TJ-RS) – 

Jurisprudência - Data de publicação: 07/11/2017 - Ementa: RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL. 

CONVERSÃO À ESQUERDA SEM ATENTAR À SINALIZAÇÃO E AO FLUXO 

DE VEÍCULOS. RODOVIA FEDERAL. CULPA DA PARTE RÉ/RECORRENTE. 

AFASTADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÃO SOLIDARIAMENTE 

RESPONSÁVEIS O PROPRIETÁRIO E O RESPECTIVO CONDUTOR DE 

VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. ÚNICO ORÇAMENTO EMITIDO POR 

REVENDA DA MARCA EM FACE DO PRAZO DE GARANTIA. ORÇAMENTO 

PRESUMIVELMENTE IDÔNEO. AUSENTE PROVA DE QUE TENHA SIDO 

FEITO DE FORMA INDEVIDA E CONTRÁRIA AOS VERDADEIROS DANOS 

PRODUZIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (Recurso 

Cível Nº 71007173461, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/10/2017). Assim, considerando que 

o orçamento apresentado pelo autor, devidamente acompanhado das 

notas fiscais que comprovam o pagamento, foram emitidos pela revenda 

da marca do veículo danificado, resta presumível a idoneidade do mesmo, 

impondo-se a condenação do requerido ao ressarcimento dos valores 

pagos. No que tange ao dano moral, como se sabe, referida indenização 

encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 

do Código Civil, sendo cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito 

resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua 

esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, 

que ultrapassem o simples aborrecimento diário. Em casos de acidente 

automobilístico, como é o que ora se apresenta em Juízo, para que exista 

o dano moral passível de indenização, o indivíduo deverá demonstrar a 

existência de dano direto à sua personalidade, ou seja, que o fato 

ultrapassou o mero aborrecimento diário, já que o acidente, por si só, não 

é capaz de gerar esse tipo de indenização, uma vez que, a princípio, 

atinge unicamente o patrimônio do indivíduo e não sua personalidade. 

Todavia, no caso concreto, vê-se que não estamos diante de uma simples 

situação corriqueira de um acidente de trânsito ocorrido em vias normais, 

causado por falta de atenção ou outras atitudes consideradas normais 

num padrão aceitável. O caso dos autos revela-se mais agravante, pois o 

requerido estava embriagado, tendo chegado a ser preso em flagrante 

delito pela autoridade policial e, ainda, não se prontificou a reparar os 

danos materiais que causou ao autor, precisando o mesmo contratar 

advogado, propor ação judicial, mover toda a máquina judiciária e aguardar 

considerável período de tempo para se ver ressarcido dos prejuízos que o 

requerido, dirigindo alcoolizado, causou em seu veículo. Inconteste, pois, 

que a situação ultrapassou a anormalidade e causou ao autor muito mais 

do que mero aborrecimento, tendo certamente atingido a sua esfera moral, 

de modo que a condenação do réu é medida que se impõe, principalmente 

pelo caráter pedagógico da medida. Veja-se julgado que apresenta 

similitude: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMORA 

INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO (OITO MESES) - 

ATRASO DA CONCESSIONÁRIA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS ALIADO ÀS 

PERÍCIAS E RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES DA SEGURADORA - MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBAS CONFIGURADA - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAIS EXISTENTES - QUANTIA DEFINIDA COM 

PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INALTERADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O atraso injustificado 

no conserto do veículo, seja por falta de peças, seja por displicência de 

empresas terceirizadas, demonstra falha na prestação do serviço, aliada 

à burocracia e realização de diversas perícias com a consequente demora 

na autorização pela seguradora, e portanto ela responde também pelos 

prejuízos causados ao consumidor. Em regra, o mero inadimplemento 

contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais. 

Excepcionalmente, quando os transtornos e aborrecimentos provocados 

ultrapassam o tolerável e atingem a integridade emocional, existe o dever 

de reparar. (...)”. (Ap 36196/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, 

Publicado no DJE 04/06/2018). Dessa forma, justifica-se a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, eis 

que demonstrado o dever de indenizar. No que se refere ao valor do dano 

moral, há que se frisar que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros 

razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do 

ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter 

pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática 

desidiosa que os ensejou. Assim, tendo em conta os fatos apresentados, 

bem como da situação social e econômica das partes, entendo que a 

condenação por danos morais deve ser fixada em R$20.000,00, para 

melhor atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

Ilustro: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– NÃO CONHECIDA – COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – 

DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO – DEMORA EM SEU 

REPARO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURAÇÃO – DEVER DE 

INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO RAZOAVELMENTE – 

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) Para quantificar o 

dano moral deve o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso 

concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que 

desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, 

enriquecimento sem causa, justificando-se a intervenção deste Tribunal, 

para alterar o valor fixado, tão-somente nos casos em que o quantum seja 

ínfimo ou exorbitante.” (Ap 27732/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017). Enfatizo, ainda, que 

a presente condenação foi fixada tendo em conta a sua dupla finalidade, 

qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa praticada pelo 

requerido, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência 

futura de atos semelhantes, e a de compensar o autor pelo abalo moral e 

inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Ante o exposto, e 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para CONDENAR 

o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no 
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valor de R$ 5.267,82, atualizados com correção monetária desde a data 

do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; e CONDENAR o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no 

valor de R$20.000,00, atualizados com correção monetária da data do 

arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento 

danoso (Súmula n.º 54 do STJ). Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

devidamente atualizada. Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

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: 1001030-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GASPAR MACHADO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO)

 

Termo de Audiência de Conciliação anexo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009851-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CORDEIRO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCE CORDEIRO DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009851-64.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora, para que providencie o comparecimento da 

interditanda Marluce Cordeiro dos Passos, na perícia médica com a Drª 

Maria Aparecida Vale Galvão, agendada para o dia 18/07/2018, às 07 

horas, na Policlínica Central, localizada na Rua Treze de Maio, centro, 

Rondonópolis/MT, antigo Hospital São José. Rondonópolis, 4 de julho de 

2018 Margareth Bender Vitorette Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825931 Nr: 5023-76.2016.811.0003

 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: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSF, ASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILMAR SALES 

MIRANDA, para devolução dos autos nº 5023-76.2016.811.0003, 

Protocolo 825931, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Edital Intimação

AUTOS Nº 1004710-64.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Alda Terezinha Scheffer Santiago move contra Victor 

Judson Scheffer Santiago, sendo decretada a interdição deste conforme 

se vê da sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de VICTOR JUDSON 

SCHEFFER SANTIAGO (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO. 14. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

17. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, J.B.B.S, Analista Judiciário. digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006119-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. H. C. (AUTOR)

S. C. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. O. D. C. (RÉU)

F. A. Z. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal do Edital de Citação, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação RÉU: ANDERSON 

CLAYTON OLIVEIRA DE CARVALHO, quanto à apresentação de 

CONTESTAÇÃO, devidamente citado, conforme ID 11173536. RAZÃO 

PELA QUAL FAÇO VISTA DOS AUTOS AO CURADOR ESPECIAL 

NOMEADO PARA APRESENTAR A COMPETENTE DEFESA 

RONDONÓPOLIS, 4 de julho de 2018. HÉLIO AVELINO DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000718-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON VIEIRA ITACARAMBY BESSA (REQUERENTE)

JULIANO VIEIRA ITACARAMBY BESSA (REQUERENTE)

KARINA VIEIRA ITACARAMBY BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM BESSA ITACARAMBY (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 
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nº.: 1000718-61.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Prima facie, malgrado o 

requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária, a 

expressividade econômica do patrimônio inventariado não se coaduna 

com o beneplácito legal almejado. Com efeito, para o deferimento da 

gratuidade da Justiça não basta que o postulante afirme impossibilidade de 

arcar com as custas/despesas processuais, cabendo ao magistrado 

analisar a realidade fática do processo e, diante desse conjunto, deferir 

ou não a pretensão. Assim, “O benefício da gratuidade não é absoluto, 

pois não há como condicionar o benefício a simples alegação quando 

existem indícios de que a atividade laboral exercida pelo requerente faz 

crer não ser ela pobre” (TJRO – Agravo de instrumento nº 

100.001.2006.014957-3, julgado em 05.09.06, rel. Des. Gabriel Marques de 

Carvalho). A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO (ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50) - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE 

QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA BENESSE - RECURSO 

IMPROVIDO. I - O benefício instituído pela Lei nº 1.060/50, que a Carta 

Magna recepcionou no artigo 5º, LXXIV, deve ser concedido às pessoas 

físicas impossibilitadas de pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. II - Não 

obstante o preceito constitucional, o Juiz (art. 5º da Lei nº 1.060/50) pode 

indeferir o pedido da assistência judiciária, quando encontrar, no caso 

concreto, razões para recusar a mera alegação de prejuízo ao orçamento 

familiar" (TJMT, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 106512/2007, 

rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, julgado em 10-3-2008). Não 

cabe ao Estado assumir as despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aqueles que realmente 

necessitam, razão pela qual indefiro os benefícios da gratuidade 

processual à parte autora. Todavia, apesar da ausência de pedido, defiro 

o recolhimento de custas ao final, por ocasião da apresentação do plano 

final de partilha, ocasião em que a inventariante deverá providenciar a 

retificação do valor atribuído à causa, para fins de constar o montante a 

ser apurado pela Fazenda Pública Estadual em sede de avaliação do 

acervo patrimonial inventariado. Anote-se o deferimento das custas ao 

final. 02. No mais, visando evitar a obstacularização do andamento 

processual, e, consequentemente, prezando pela célere prestação 

jurisdicional, dou por prejudicada a análise, no seio deste inventário, do 

pedido de alvará consistente em levantamento antecipado de valores. Com 

efeito, o procedimento do inventário, afeto à jurisdição contenciosa, é 

diverso daquele previsto para os alvarás judiciais, sendo que, permitir o 

processamento de pedidos de tal natureza dentro do inventário, ao certo 

ocasionaria tumulto processual. Doravante, a teor do pleito retro, 

aguarde-se pelo prazo de 90 dias a apresentação da Guia de Informação 

e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo inventariado, bem como do comprovante de 

recolhimento do tributo. Concomitantemente ao ITCD deverá a inventariante 

providenciar as últimas declarações, contemplando o plano final de partilha 

e devidamente acompanhada da certidão de nascimentos dos herdeiros, 

das certidões negativas de débito em nome do falecido e das certidões 

atualizadas das matrículas dos imóveis inventariados. Em seguida, abra-se 

vista à Fazenda Pública, para fins do art. 638 do CPC. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 11 de maio de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002091-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002091-30.2018.8.11.0003 Vistos etc., Previamente a homologação, o 

advogado subscritor do acordo entabulado em audiência de conciliação 

(ID 13799049), Dr. Ueberson Mendes de Freitas, deverá regularizar sua 

representação processual nos autos, mediante a juntada de instrumento 

de procuração outorgado pela requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de não homologação do ajuste. Intime-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003725-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. F. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar os estudos recebidos por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, através dos 

patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001138-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. S. D. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001138-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. O pedido inicial cinge-se no cumprimento de 

sentença definitiva de obrigação de fazer consistente no direito de visita 

estabelecido em favor do exequente em relação ao filho menor dos 

litigantes, o qual estaria sendo obstado pela executada sem justo motivo. 

Com efeito, intime-se a executada para satisfazer a obrigação no prazo de 

quinze dias, para fins de disponibilizar a criança J. P. C. D. para visitação 

nos horários estabelecidos em sede acordo firmado entre as partes 

judicialmente, sob pena de incidir nas sanções de litigância de má-fé 

quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, ou seja, aos 

domingos alternados das 8h às 17h, sem pernoite, sem prejuízo de 

responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, CPC) e por 

ato de alienação parental na forma da Lei 12.318/2010. Deverá constar do 

mandado a faculdade de, querendo, a executada impugnar o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 536, §4º c/c 525 do CPC. 4. Realizada a 

obrigação, digam as partes no prazo de dez dias e, não havendo 

impugnação, considerará satisfeita a obrigação (art. 818, CPC). 5. Por fim, 

colha-se parecer ministerial. 6. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 09 de maio de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 823898 Nr: 4261-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:2071/MT

 Vistos etc., 01. Com vistas a conferir efetividade ao titulo executivo, 

defiro o pedido de fls. 140, passando à busca de veículos registrados em 

nome do executado. Nesta senda, a teor do extrato anexo, ressai como 

negativa a pesquisa pelo sistema RENAJUD, razão pela qual determino a 

expedição de ofício ao INDEA para que, no prazo de 10 dias, venha a 

prestar informações sobre a existência de semoventes registrados em 

nome do executado.Com a resposta, dê-se ciência às partes, intimando-as 

para requerimento pertinente, no prazo comum de cinco dias. 02. No que 

pertine ao pleito de expedição de ofício à receita federal para fins de se 

obter as últimas declarações de imposto de renda do executado, tenho 

que a quebra do sigilo fiscal é medida extrema. Todavia, embora a medida 

judicial vindicada ofenda a inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5º, XII, 

CF), tal garantia constitucional, assim como as demais, não ostenta caráter 
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absoluto. Nesta senda, ponderando-se o direito ao sigilo fiscal, conferido 

ao alimentante, em contrapartida ao direito do exequente ter satisfeito o 

débito de natureza alimentar, deve prevalecer este último. (...). Nesta 

senda, prudente a efetivação de consulta pelo sistema INFOJUD para 

obter as quatro últimas declarações de imposto de renda do executado, 

período que entendo suficiente para dimensionar o patrimônio passível de 

ser alcançado eficazmente pela presente execução, notadamente a 

eventual existência de possíveis créditos e aplicações financeiras. Além 

disso, de feito que tramita sob segredo de justiça, quando eventuais 

interesses que poderiam ser colocados em pauta pela quebra de sigilo 

fiscal permanecem guarnecidos. Assim, a teor do extrato anexo, 

manifestem-se as partes no prazo comum de 10 dias, devendo a 

exequente requerer o necessário ao prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448680 Nr: 3859-52.2011.811.0003

 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: MARIA JOSE NEVES MENEGHETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERCILIA BUENO NEVES, ESPÓLIO 

DE PEDRO PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT, RAQUEL DE FARIA GIANELLI - OAB:OAB/MT 15820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, PROVIDENCIAR A EXTRAÇÃO DAS CÓPIAS DESCRITAS 

NO BOJO DO FORMAL EXPEDIDO, FLS. 159; BEM COMO, NO MESMO 

PRAZO, EFETUAR O RECOLHIMENTO DE UMA GUIA PARA FORMAL 

(UMA) FOLHA e GUIA PELAS AUTENTICAÇÕES, EM IGUAL NÚMERO DE 

CÓPIAS A SEREM EXTRAÍDAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 378241 Nr: 6539-83.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSB, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, COMPARECER AO CARTÓRI DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE PROTESTO 

PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 742114 Nr: 3435-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT

 Vistos etc.,

Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu respectivo patrono, 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito.

 Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 299978 Nr: 3672-25.2003.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFGN, TGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCN, VLN, DCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PIZZOLATO - 

OAB:68.647/SP, WELBER COSTA BAIMA - OAB:MT/ 7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO 

PIZZOLATO - OAB:68.647/SP

 (...)Pois bem, malgrado as partes tenham se valido da via inadequada aos 

fins pretendidos, qual seja, a anulação do título produzido nos autos, a 

parte interessada deve retratar em sua peça não só a causa de pedir, 

mas também o pedido, haja vista o Princípio de Congruência, segundo qual 

o Magistrado deve apreciar e julgar a lide nos limites do que foi postulado 

pela parte (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil), sob pena de 

incorrer em inescusável sentença citra, extra ou ultra petita, passível de 

nulidade.Assim, apenas para não passar em branco, a delimitação do 

pedido outrora manejado é dissonante daquele apreciável pela via da 

exceção de pré-executividade, seja pelas razões já delineadas às fls. 

64/65, ou pela inadequação da via eleita apta a ensejar a nulidade 

pretendida.2. Pois bem, superados os esclarecimentos necessários, 

passo a análise dos embargos de declaração apresentados (fls. 

68/75).Cuida-se de ‘Embargos de Declaração’ opostos por Vagner Luiz 

Nazatto e Daniela Cristina Nazatto Guidi, aduzindo, em síntese, a 

ocorrência de erro material na decisão objurgada (fl. 28), eis que constou 

como credora da verba alimentar ajustada a genitora da requerente, Sra. 

Tereza Gomes de Sá, enquanto deveria registrar Joice Fernanda Gomes 

Nazzatto.Era o que tinha a relatar. Fundamento e decido.Já que 

tempestivos, recebo os embargos de declaração (fl. 76).(...).Posto isso, à 

luz do erro material existente na sentença homologatória de fl. 28, 

ACOLHO as razões vertidas nos referidos embargos de declaração e 

modifico-a para constar: “(...) Presentes a representante legal da parte 

autora, Sra. Tereza Gomes de Sá (...)” No mais, segue a sentença nos 

exatos termos, devendo a parte interessada manejar eventual 

discordância ao quanto pactuado na via autônoma e adequada.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817804 Nr: 2158-80.2016.811.0003

 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: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, PIETRA PY 

ALBERS - OAB:14294, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e, por 

conseguinte:a) DECLARO, com efeito ex tunc, a existência de união 

estável contraída por V. F. dos S. e A. L. de O., pelo período 

compreendido entre 1992 até o final de 2015;b) DETERMINO a partilha dos 

direitos sobre o bem situado no Lote nº. 11, localizado no Assentamento 

Mártires dos Carajás, em Poxoréu/MT, objeto do contrato apresentado à fl. 

98, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das 

partes, bem como de 5 (cinco) suínos e 19 (dezenove) cabeças de gado, 

ou de seu valor de mercado, a ser apurado oportunamente através de 

procedimento apropriado, em idênticas proporções;c) DESACOLHO a 

pretensa partilha das aves descritas na exordial, conforme 

fundamentação supra;d) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista a sucumbência mínima da parte 

autora, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios em favor em favor da 

Defensoria Pública (art. 33, XI e 179, I, da Lei Estadual Complementar nº. 

146/03), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo considerando a 

natureza da demanda, o trabalho efetivado e o tempo despendido, 

consoante o que determina o art. 85, §8º e 86, parágrafo único, do CPC. 

Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas ficarão suspensas 

enquanto perdurar a impossibilidade da demandada em adimpli-las, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça que ora defiro 

à parte demandada em atenção ao pedido apresentado em sede de 

contestação.Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 
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arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717181 Nr: 12598-77.2012.811.0003

 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: OEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLSDS, DCS, ERS, VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Processo n.º 12598-77.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 1.214, recebo a apelação 

de fls. 1.199/1.211 (art. 1.012, caput, CPC), nos seus efeitos devolutivo e 

suspensivo.

 2. A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 1216/1268), conforme 

dispõe o art. 1.010, §1º, CPC.

3. Sendo assim, certifique o Sr. gestor judiciário como prescrito no art. 

346, da CNGC.

4. Após, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 03 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269240 Nr: 2677-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFS, TCDS, HJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADELINA NERES DE 

SOUSA CAMPOS, para devolução dos autos nº 2677-17.2000.811.0003, 

Protocolo 269240, 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.: 300678 Nr: 6816-12.2000.811.0003

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDS, UFS, HELIO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADELINA NERES DE 

SOUSA CAMPOS, para devolução dos autos nº 6816-12.2000.811.0003, 

Protocolo 300678, 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.: 300680 Nr: 6815-27.2000.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR SALES FERNANDES - 

OAB:2050/AC

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADELINA NERES DE 

SOUSA CAMPOS, para devolução dos autos nº 6815-27.2000.811.0003, 

Protocolo 300680, 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): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 450553 Nr: 5733-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE (CINCO) DIAS, A 

CORRER EM CARTÓRIO, MANIFESTEN-SE ACERCA DO LAUDO DE 

AVALIAÇÃO, FLS. 365/366.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 841425 Nr: 8997-24.2016.811.0003

 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: LSDS, ISDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10.833, FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/O, RENATA 

KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT, VALDENICE GABRIEL DA 

COSTA - OAB:MT/13.891

 5. Assim, ante o exposto, deixo de receber o presente cumprimento de 

sentença, devendo a parte exequente ser intimada para requerer o que de 

direito, no prazo legal.6. Não havendo manifestação no prazo tratado 

acima, o que deverá ser certificado nos autos, arquivem-se os presentes, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.7. Intime-se.8. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 04 de julho de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814627 Nr: 1058-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÍS DA SILVA AMARAL PAIXÃO, ESPOLIO 

DE WESLEY FAGION PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA REQUERIDA LAIS DA SILVA AMARAL 

PAIXÃO, DR. CELIO PAIAO, OAB/MT 18145, PARA MANIFESTAR-SE EM 

CONFORMIDADE COM O R. DESPACHO DE FLS. 170, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003681-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. PAULO CESAR DE 

OLIVEIRA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004676-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LEITE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N° 1004676-55.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela c/c pedido 

indenizatório proposta por MARINA LEITE DA COSTA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 

51.220,00 (cinquenta e um mil duzentos e vinte e dois reais) (Id. 

13844658). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito 

federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta 

limitada às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, 

conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não apresenta 

complexidade, bem como, é de se convalidar que de acordo com a 

Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz determinar se necessário a 

realização de exame técnico para o julgamento da causa, “in verbis”: “Art. 

4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou 

ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no 

caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009. 

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias 

antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor da causa 

apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que 

afasta a competência deste juízo. Deste modo, considerando que nesta 

comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência 

para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do 

art. 1º, da referida Resolução nº 004/2014/TP. Com essas considerações, 

em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para 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, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos para um dos Juizados Especiais Cíveis para a 

distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, segunda-feira, 26 de junho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784551 Nr: 7984-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEUSABETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747188 Nr: 6277-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 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. 251/257), 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820346 Nr: 3111-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MAZZA

 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795174 Nr: 12463-60.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEIDE PEREIRA LOPES

 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.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos permaneceu 

inalterada, bem como que a obrigação quanto ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios foi declarada suspensa enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora, determino o arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800727 Nr: 14655-63.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO...Decido.Conforme determinado na decisão de fls. 135/139, 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”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 821607 Nr: 3470-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSIANI ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, MANUELLA AERNOUDTS - OAB:OAB/MT 

14503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSIANI 

ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS (fl. 135).É o relatório.Decido.Conforme determinado no 

acórdão de fls. 109/120, 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 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 -ma i l 

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 e observando o limite máximo de 

11,98% (fl. 119-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.: 820212 Nr: 3036-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELI SILVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por SUELI SILVA DE 

LIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A autora requer a 

nomeação de perito para apurar a efetiva existência de defasagem salarial 

(fls. 231/233).É o relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de 

fls. 156/170, 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 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”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804500 Nr: 16112-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARCIO 

CANDIDO DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO (fls. 

192/194).É o relatório.Decido.Conforme determinado na decisão de fls. 

179/186, 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 do autor, em razão da 
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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.: 794277 Nr: 12040-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILZA LANDIM COSTA E SILVA OU NILZA COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO...Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 45/50 dos autos 

em apenso - agravo, 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 -ma i l 

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”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815269 Nr: 1310-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOVENIL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOVENIL 

MESSIAS DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.O autor 

requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que forneça os 

documentos necessários para realização da perícia, fixando multa diária 

para o caso de descumprimento ( f ls .  227/228).É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 175/181, 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 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.: 747192 Nr: 6280-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....Decido.Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 

170/171, 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 Marcio Ferreira de Oliveira, 

Silésia Machado Martins e Aurilene Lopes Soares apresentaram proposta 

de honorários, respectivamente, nos valores de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), conforme se verifica dos documentos de 

fls. 175 e 234/235.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.: 780354 Nr: 6352-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA REGINA SOARES AMORIM DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 255/263, 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741505 Nr: 3000-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DURCE TELLES

 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.

O acórdão de fls. 269/273 deu parcial provimento ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora contra a sentença de extinção da liquidação, 

para que seja procedida a liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, intime-se Estado de Mato Grosso para pagar os honorários 

periciais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme petições de 

fls. 217 e 221, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 

(vinte) dias.

Sem prejuízo da providência supra, intime-se o perito Marcio Ferreira de 

Oliveira para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se a perícia determinada 

neste feito já foi realizada, pois indicou a data de 22/11/2016 para o início 

dos trabalhos periciais na petição de fl. 221.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811204 Nr: 18309-58.2015.811.0003

 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: EDILEUSA ARAÚJO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823190 Nr: 4047-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA MENDONÇA DA SENA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 233/247, 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”...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736844 Nr: 16101-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA FERNANDA NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 371/374 deu provimento ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora contra a sentença de extinção da liquidação, 

para que seja procedida a liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer as dúvidas levantadas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 

249/252), nos termos do artigo 477, § 2º, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338908 Nr: 7255-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:5910/MT

 (...) Analisando os autos, verifica-se que foi bloqueado pelo sistema 

Bacenjud o valor de R$ 2.082,76 (dois mil oitenta e dois reais e setenta e 

seis centavos) na conta da Caixa Econômica Federal, e a quantia de R$ 

51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos) na conta do Banco do 

Brasil, ambas de titularidade da executada Maria Luiza dos Santos 

Camargo (fl. 75).O extrato de fl. 82 aponta que o bloqueio do importe de R$ 

2.082,76 (dois mil oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) recaiu 

sobre a conta poupança da executada. Assim, tal valor constrito é 

impenhorável. Isso porque, a quantia depositada em caderneta de 

poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absolutamente 

impenhorável, conforme dispõe o art. 833, inciso X, do CPC. In verbis:“Art. 

833. São impenhoráveis:X - a quantia depositada em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.A quantia de R$ 

51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos), bloqueada perante a conta 

do Banco do Brasil da Executada, por sua vez, mostra-se irrisória frente 

ao valor ora executado, além de não cobrir, a toda evidência, sequer os 

custos de operacionalização do ato processual, sendo inconteste a 

ineficácia da medida.Nesse sentido: (...).Com essas considerações, com 

base nos artigos 833, inciso X e 836, ambos do Código de Processo Civil, 

torno sem efeito a penhora on line realizada sobre as importâncias de R$ 

2.082,76 (dois mil oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) e R$ 

51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos), devendo os valores serem 

desbloqueados das contas da executada MARIA LUIZA DOS SANTOS 

CAMARGO.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803432 Nr: 15716-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 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. 277/286), 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763342 Nr: 15068-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 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. 212/220), 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786336 Nr: 8762-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OZEAS DE OLIVEIRA

 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. 354/362), 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811992 Nr: 82-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ADRIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por TEREZINHA 

ADRIANA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A autora 

requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que forneça os 

documentos necessários para realização da perícia, fixando multa diária 

para o caso de descumprimento ( f ls .  209/210).É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 156/163, 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”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789947 Nr: 10212-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

 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.Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOÃO ACASSIO 

MUNIZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 94/100, 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 do autor, em razão da 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 430172 Nr: 12122-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEVERINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Diante do teor do e-mail de fl. 421, determino a intimação dos advogados 

da parte autora, para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, em nome de 

quem será expedida a Requisição de Pequeno Valor atinente aos 

honorários sucumbenciais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 297290 Nr: 12212-96.2002.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NOVAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:DEFENSOR/

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794115 Nr: 11971-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 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. 310/321), 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798679 Nr: 13764-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SELICE DE BRITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 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. 235/243), 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770437 Nr: 2366-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDOVAL OLIVEIRA CARRIJO FILHO, WALDIVINO 

RODRIGUES DE ALMEIDA, MAURICIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 772038 Nr: 3190-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUZANE CAMARGO, PAULO ALEXANDRE VILLALBA, 

FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA

 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.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 274/290), 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741935 Nr: 3276-62.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME, VITOR DE MORAES 

CAMPOS, JOSIAS DE MORAES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860, OSÉIAS LUIZ FERREIRA - OAB:OAB/MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a testemunha BENEDITO JOSÉ N. 

SIQUEIRA, arrolada pela parte autora (fl. 867), ainda não foi ouvida, haja 

vista que não foi localizada no endereço indicado quando da tentativa de 

intimação da audiência, conforme certidão de fl. 1.134.

Diante disto, intime-se a parte autora para informar, no prazo de 10 (dez) 

dias, se insiste na oitiva da testemunha BENEDITO JOSÉ N. SIQUEIRA. 

Caso positivo, deverá informar o endereço atualizado da referida 

testemunha.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767193 Nr: 974-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FONSECA RIBEIRO, CECILIA SANTANA 

RIBEIRO, DIVARCY ROSA DA SILVA SANTOS, ELIETE DOS ANCHIETA, 

CYNTHIA AUXILIADORA BERNARDO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por ANA PAULA FONSECA RIBEIRO, CECÍLIA SANTANA RIBEIRO, 

CYNTHIA AUXILIADORA BERNARDO BARCELOS, DIVARCY ROSA DA 

SILVA e ELIETE DOS ANCHIETA, o que faço para julgar extinto o processo 

com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o alvará em favor do perito Norival Doria Ramos 

Júnior para levantamento do valor correspondente aos honorários 

periciais (fls. 167).Condeno as autoras ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767518 Nr: 1112-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEM CRISTINA DA SILVA, ROMILDA DE SOUZA, 

ADERLI FERREIRA DA SILVA, EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS, 

ELIENE SEVERINA DA SILVA, THUNAIA SOPHIA FIGUEREDO LEAL, 

ZILDINETE SOUZA CRUZ, MARIA NOBREGA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por HELEM CRISTINA DA SILVA, ROMILDA DE SOUZA, ADERLI FERREIRA 

DA SILVA, ELIENE SEVERINA DA SILVA, THUNAIA SOPHIA FIGUEIREDO 

LEAL, EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA NOBREGA RIBEIRO e 

ZILDINETE SOUZA CRUZ, o que faço para julgar extinto o processo com 

julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o alvará em favor do perito Norival Doria Ramos Júnior 

para levantamento do valor correspondente aos honorários periciais (fls. 

533).Tendo sido revogado o benefício de gratuidade da justiça concedido 

anteriormente, condeno as autoras ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735978 Nr: 15399-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONE SILVA SOUZA UTIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 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: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por IVONE SILVA 

SOUZA UTIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.Realizada a 

perícia contábil, o Município de Rondonópolis impugnou o laudo (fls. 

222/225).É o relatório.Decido.Analisando os autos verifica-se que a perita 

elaborou o cálculo aplicando-se o percentual de 11,98% (fls. 196/206).No 

entanto, conforme se depreende da sentença, o Estado de Mato Grosso 

foi condenado ao pagamento da diferença salarial da autora, decorrente 

da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, 

tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, 

que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. A sentença não foi retificada 

quanto ao recebimento da diferença salarial decorrente da conversão 

errônea de cruzeiro reais em URV, conforme se denota do acórdão de fls. 

119/128. Assim, o percentual devido deverá ser apurado em liquidação de 

sentença, conforme estabelecido na decisão de fls. 160/162.Dessa forma, 

a perícia foi realizada de forma divergente do que foi determinado, já que a 

perita simplesmente elaborou o cálculo das parcelas atrasadas 

aplicando-se o percentual de 11,98%.Com essas considerações, 

DETERMINO que a perita, Silésia Machado Martins, realize nova perícia nos 

exatos termos estabelecidos na sentença e na decisão de fls. 160/162, 

independentemente de novo pagamento de honorários periciais, já que o 

erro foi da própria perita.A perita deverá se atentar que os comprovantes 

de rendimentos de fls. 207/213 têm como fonte pagadora pessoa diversa 

do requerido, de modo que não podem ser utilizadas neste feito; bem como 

que a exequente esteve de licença particular no período de 06/08/2008 a 

05/08/2010, caso isso influencie na apuração do percentual 

devido.Intime-se a perita nomeada desta decisão, bem como para realizar 

a perícia. ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723169 Nr: 4162-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA LOURENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

ANA MARIA LOURENÇO opôs embargos de declaração, com fulcro no 

artigo 1.022, inciso I do Código de Processo Civil, alegando contradição na 

decisão de fls. 193/194, ao argumento de que sucumbiu em parte mínima e 

que o Estado deveria ser condenado em sucumbência.

Caso este não seja o entendimento, requereu seja arbitrada sucumbência 

recíproca.

Intimado, o Estado de Mato Grosso aduziu que a embargante não 

demonstrou a ocorrência da omissão ou contradição aventada, pelo que 

os embargos devem ser julgados improcedentes (fls. 204/206).

 É o relatório.

 Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 

Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste razão a 

embargante.

Isso porque, na hipótese, o Estado sucumbiu em parte mínima do pedido, 

tendo em vista que o cálculo apresentado por este estava divergente tão 
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somente quanto ao índice da correção monetária aplicado.

Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 86, do Código de 

Processo Civil, a exequente deve responder por inteiro pelas despesas e 

honorários, estando, portanto, correta a decisão de fls. 193/194.

Por este mesmo motivo, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Além do mais, não tendo a exequente apresentado o cálculo correto, ela 

deu causa à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, pelo princípio da causalidade, correta a condenação da 

credora no ônus da sucumbência.

 Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração ofertados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792687 Nr: 11388-83.2015.811.0003

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SOCIEDADE 

BENEFICIENTE SÃO CAMILO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 Intimar o patrono da parte requerida SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO 

CAMILO, o advº STALYN PANIAGO PEREIRA , OAB/MT 6115-B/MT , para 

contrarrazor o recurso de Apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 284087 Nr: 7507-89.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ILDA MARTINS BARROS, ADELITA PEREIRA 

MONTALVAO, MARIA DE FATIMA LEMES BORGES, JUCINEIDE MOREIRA 

DE SOUZA, AGNALDO ALMEIDA SODRE, MIRIAM MOREIRA DA SILVA OU 

MIRIAM PINTO MOREIRA, VERA LUCIA DE SOUZA WEBER, GENESIA 

SIMONE BELO ROCHA, ADVANIR DO CARMO MARQUES, JOSE CAMILO 

SOBRINHO, CREUZA PORTO DOS SANTOS, LUZIA BAHIA, GILDA 

APARECIDA ALVES TABORY, ELZA SILVIA PEREIRA, SEBASTIANA 

APARECIDA BRAGA ALVES, CLAUDIA SALLES RITTER, MARIA ZELIA 

ALTINA DE ALCANTARA, MARIA EUZIMAR GOMES DE JESUS, LINDOMA 

NUNES DE FREITAS, MARIA APARECIDA RIBEIRO DE FREITAS, CINIRA 

TEODORO ANISESIO, ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, JAIME JOSE 

PEREIRA, MARIA ESTER ROCHA DE SOUZA, JURANDIR PEREIRA 

SOARES, ROSA IDALENE DA MOTA SOARES, CLAUDIA ANGELICA 

MENDES DOS SANTOS, CLEUNICE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se os exequentes para apresentarem novo demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito exequendo, de acordo com os 

parâmetros consignados na decisão de fls. 1.749/1.753, no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796802 Nr: 13062-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA JOSEFA DA SILVA, LUIZA JOSEFA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZA JOSEFA DA SILVA, CNPJ: 

04586456000136, Inscrição Estadual: 132049201. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente a(s) executada(s), por meio do sistema RENAJUD. 

É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que a(s) executada(s) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que a(s) executada(s) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma 

do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas da(s) devedora(s), intimando-o ainda, para 

que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da(s) parte(s) devedora(s), sob pena de extinção da execução.DEFIRO, 

ainda, a penhora de bens em nome da(s) parte(s) devedora(s), via 

sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a 

devida ordem ou autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao 

exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome da(s) executada(s), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 365 de 548



possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430389 Nr: 12257-56.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A PLENS EMBALAGENS, LUCIANO 

ARGUERO PLENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L A PLENS EMBALAGENS, CNPJ: 

01476094000132 e atualmente em local incerto e não sabido LUCIANO 

ARGUERO PLENS, Cpf: 80793916100, Rg: 996721, Filiação: Ana Arguero 

Plens e Joao Lazaro Mira Plens, data de nascimento: 08/09/1978, natural 

de Campo Grande-MS. 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: 30/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L A 

PLENS EMBALAGENS e LUCIANO ARGUERO PLENS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA 2380/2009, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2380/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 17.217,60 - Valor Atualizado: R$ 17.217,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Defiro a citação por edital dos executados, 

requerida pela parte exequente. O edital deverá ser publicado na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

na plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435724 Nr: 4392-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A PLENS EMBALAGENS, LUCIANO 

ARGUERO PLENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L A PLENS EMBALAGENS, CNPJ: 

01476094000132 e atualmente em local incerto e não sabido LUCIANO 

ARGUERO PLENS, Cpf: 80793916100, Rg: 996721, Filiação: Ana Arguero 

Plens e Joao Lazaro Mira Plens, data de nascimento: 08/09/1978, natural 

de Campo Grande-MS. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L A 

PLENS EMBALAGENS e LUCIANO ARGUERO PLENS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA 5592/20009, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5592/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 13.691,80 - Valor Atualizado: R$ 13.691,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOExpeça-se edital de citação dos 

executados.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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736373 Nr: 15731-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES DE SOUZA PAULA

 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....Decido.Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 

108/109, 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 a perita ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA 

SABATINI apresentou proposta de honorários no valor de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) (fls. 186/187). Ocorre que, muito embora 

conhecido o rigor e a qualidade técnica do trabalho da perita nomeada, é 

certo que a sua proposta de honorários apresenta valor mais elevado do 

que o habitualmente praticado neste Juízo em casos semelhantes 

atualmente. Diante disto, substituo a perita nomeada nos autos, nomeando 

para o encargo 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.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.: 734917 Nr: 14630-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL DE SOUZA SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 366 de 548



 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.T...Decido.Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 

101/102, 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.Para realização da perícia a perita Ângela Maria de Oliveira Sabatini 

apresentou proposta de honorários no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e 

trezentos reais) (fl. 191).Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a 

qualidade técnica do trabalho da aludida perita, é certo que a sua proposta 

de honorários apresenta valor mais elevado do que o habitualmente 

praticado neste Juízo em casos semelhantes atualmente. Diante disto, 

substituo a perita nomeada nos autos, nomeando para o encargo o 

contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, o qual pode 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 -ma i l 

marciocontador@gmail.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.: 734135 Nr: 13996-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DE MOURA

 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 ISABEL 

CRISTINA DE MOURA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A decisão 

de fls. 211/212 determinou a intimação da perita ÂNGELA MARIA DE 

OLIVEIRA SABATINI para apresentar proposta de honorários, a qual 

apresentou proposta às fls. 235/236, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e 

trezentos reais).A presente ação de cumprimento e liquidação de 

sentença foi julgada extinta pela sentença de fls. 266/269.O acórdão de 

fls. 307/310 deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora 

contra a sentença de extinção da liquidação, para que seja procedida a 

liquidação de sentença por arbitramento.É o relatório.Decido.Na hipótese 

dos autos, conforme já consignado às fls. 211/212, 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 a perita ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SABATINI apresentou 

proposta de honorários no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 

reais) (fls. 235/236). Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a 

qualidade técnica do trabalho da perita nomeada, é certo que a sua 

proposta de honorários apresenta valor mais elevado do que o 

habitualmente praticado neste Juízo em casos semelhantes atualmente. 

Diante disto, substituo a perita nomeada nos autos, nomeando para o 

encargo 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.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.: 753103 Nr: 9353-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por LUIZ ANTÔNIO 

DA SILVA FONTOURA em face do ESTADO DE MATO GROSSO (fl. 182).É 

o relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 49/54 dos 

autos em apenso - agravo, 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 -ma i l 

marciocontador@gmail.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.: 786272 Nr: 8721-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EZILENE MOREIRA MATOS VASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por EZILENE 

MOREIRA MATOS VASTOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A 

autora requer a remessa dos autos ao contador judicial para realização 

dos cálculos (fls. 318/319).É o relatório.Decido.Conforme determinado no 

acórdão de fls. 257/263, 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 -ma i l 

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”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718739 Nr: 14208-80.2012.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, 

RICARDO LIMA CARVALHO, ROBERTO NAVES RESENDE, ROBERTA 

SANTOS DE RESENDE, LUCIANO SANTOS DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, Rodrigo Santos de Carvalho - 

OAB:18026, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILA IKEDA 

CAETANO, para devolução dos autos nº 14208-80.2012.811.0003, 

Protocolo 718739, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798802 Nr: 13837-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUIZ - ME, WILSON LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON LUIZ - ME, CNPJ: 

09071008000113 e atualmente em local incerto e não sabido WILSON 

LUIZ, Cpf: 48348066187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de WILSON 

LUIZ - ME e WILSON LUIZ, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA 2015/655, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 655/2015.

 - Valor Total: R$ 30.877,13 - Valor Atualizado: R$ 30.877,13 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados Wilson Luiz – Me e 

Wilson Luiz por edital. O edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na 

plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Rondonópolis, 04 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 427132 Nr: 9300-82.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se o Município de Rondonópolis para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 345/348.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 398252 Nr: 11779-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO PARZANESE DOS 

REIS - OAB:203.899, LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO - 

OAB:124.071 OAB-SP, LUIZ FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:253.925

 VISTO

Intimem-se as partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 705872 Nr: 545-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 90/101.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004884-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO OAB - SP306336 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de “REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE” movida RUMO MALHA NORTE S.A. – 

(ALLAMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A) em face do 

Estado De Mato Grosso, sustentando como causa de pedir que: “Por 

esses motivos, a RUMO não pode apresentar pendências fiscais, 

necessita constantemente da obtenção de recursos financeiros, ao que 

se faz necessária à demonstração de sua regularidade fiscal, por meio de 

certidão, nos termos do artigo 206, do Código Tributário Nacional. Referido 

dispositivo aduz que a efetivação de penhora de bens, ou seja, a 

prestação de caução para os débitos fiscais atribuídos à RUMO, enseja a 

expedição da Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa. A 

importância da aludida certidão reside no fato de a mesma ser exigida para 

realização de investimentos e celebração de negócios jurídicos, atividades 

essenciais à consecução do objeto social da RUMO. Ocorre que, diante do 

encerramento da discussão administrativa referentes aos lançamentos 

fiscais consubstanciados no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 

1116211-8 (Processo Administrativo nº 5139151/2014), passaram a se 
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tornar exigíveis e passíveis de inscrição em dívida ativa os supostos 

débitos indevidamente exigidos a título de diferencial de alíquota do ICMS 

em face do ingresso dos produtos descritos nas Notas Fiscais Eletrônicas 

nºs 1837, 1846 e 1847 no Estado do Mato Grosso (Doc. 04). (...) Ademais, 

vale dizer que o referido TAD nº 1116211-8 é apontado como restrição 

para a emissão da certidão de regularidade fiscal, sendo que o referido 

documento que atesta a regularidade fiscal da RUMO encontra-se vencido 

desde o último dia 06/06/2018 (Doc. 05). Desse modo, com o intuito de 

manter sua regularidade fiscal perante o Estado do Mato Grosso, viu por 

bem a RUMO propor a presente ação judicial para o fim de obter tutela 

antecipada, concretizado o seu direito de garantir antecipadamente o 

débito objeto do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1116211-8 

(Processo Administrativo nº 5139151/2014), mediante Seguro Garantia nº 

016272018000107750001099, emitido pela Safra Seguros Gerais S.A. 

(Doc. 06), para regularização de sua situação fiscal perante o Fisco 

Estadual, possibilitando a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal em 

comento, nos termos do artigo 206, do Código Tributário Nacional, 

impedindo-se a inscrição do débito no CADIN e obstando-se eventual 

protesto da Certidão de Dívida Ativa, recompondo-se, assim, irreversíveis 

e incalculáveis prejuízos decorrentes da quebra da continuidade da 

prestação do serviço de logística, no qual está inserido interesse público 

primário relacionado ao protagonismo da RUMO para o superávit na 

balança de pagamentos do País (com impacto no ganho do Produto Interno 

Bruto), na circulação de riquezas entre as diversas regiões do Brasil e na 

geração de milhares de empregos diretos e indiretos.” Partindo de tais 

premissas, requer a concessão de tutela de urgência pra o fim de: “...seja 

deferida a tutela antecipada em caráter antecedente, nos termos dos 

artigos 297, 300, 303, do Novo Código de Processo Civil, para se 

determinar  que a  Apól ice  de  Seguro  Garant ia  n º 

016272018000107750001099, emitido pelo Safra Seguros Gerais S.A. 

(Doc. 06) seja considerada como garantia antecipada do juízo referente ao 

débito objeto dos Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1116211-8 

(Processo Administrativo nº 5139151/2014) (Doc. 04), para AFASTAR 

este óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em 

nome da RUMO, bem como que seja IMPEDIDA a inscrição da RUMO no 

CADIN, nos termos do art. 7º, inciso I da Lei nº 10.522/2002, do art. 206, 

do CTN; e da Resolução nº 76/CPPGE/2016, e obstando-se eventual 

protesto da Certidão de Dívida Ativa;”. Decido. De início, importante 

registrar que, quando se trata de pedido de tutela de urgência, necessário 

se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Na espécie, todavia, a pretensão se reveste de 

natureza antecedente, previsto no artigo 303 e 304 do Código de 

Processo Civil que, por sua vez, trazem a seguinte redação: “Art. 303. 

Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput 

deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro 

prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a 

audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; III - não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na 

forma do art. 335. § 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 

I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. § 

3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á 

nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. § 4o Na 

petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar 

o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. 

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do 

benefício previsto no caput deste artigo. § 6o Caso entenda que não há 

elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de 

ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Art. 

304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se 

estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo 

recurso. § 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. § 2o 

Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, 

reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. 

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, 

reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que 

trata o § 2o. § 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento 

dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da 

ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada 

foi concedida. § 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela 

antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, 

contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do 

§ 1o. § 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a 

estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a 

revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das 

partes, nos termos do § 2o deste artigo.” De toda forma, com o advento do 

novo Código de Processo Civil, para a antecipação dos efeitos da tutela, 

seja ela de natureza cautelar ou de urgência (satisfativa), são exigidos os 

mesmos requisitos, quais sejam, aqueles descritos no artigo 300 do 

referido diploma processual, não olvidando da redação do artigo 301 que 

assevera que a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser 

efetivada por qualquer medida idônea que tenha poder de “asseguração 

do direito”. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a pretensão na espécie traz elementos que, em 

princípio, autorizam reconhecer parcialmente a plausibilidade do direito 

substancial invocado e, por conseguinte, a probabilidade do direito a 

revelar o “fumus boni juris”. Na espécie, sustenta a parte autora que após 

o encerramento do processo administrativo nº 5139151/2014, o qual 

discutia o TAD nº 1116211-8, tornou-se devedora da parte Ré, e oferece 

nesta ação como garantia a apólice do seguro garantia de nº 

016272018000107750001099 no valor correspondente ao débito e incluso 

os 20 % referente aos honorários advocatícios – R$ 483.737,49 

(quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e trinta e sete reais e 

quarenta e nove centavos), como forma de assegurar o crédito tributário. 

Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o 

Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com 

efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código 

Tributário Nacional. Aliás, ainda que a Ré venha propor execução do 

crédito, a Lei de Execução Fiscal permite que a garantia possa se dar de 

várias formas, conforme previsão do art.9ª, constituindo-se o seguro 

garantia uma delas, como se vê: “Art. 9º - Em garantia da execução, pelo 

valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem 

do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, o 

oferecimento do seguro garantia é apto a garantir o débito fiscal o que, em 

princípio, permite reconhecer a plausibilidade do direito substancial 

invocado. Além disso, presente ainda o “periculum in mora”, uma vez que 

a não emissão da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa 

acarretará no prejuízo comercial a parte autora, pois estará impedida de 

realizar atividades, tal como, participar em licitações e concorrência. Por 

outro lado, a Lei nº 10.522/2002 é taxativa ao tratar da suspensão do 

registro no CADIN: Art. 7º - Será suspenso o registro no Cadin quando o 

devedor comprove que: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir 

a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia 

idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a 

exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. Com efeito, o 

simples ajuizamento de um pedido de tutela antecedente para a garantia do 

débito para obtenção de certidão positiva com efeitos negativos, bem 

como a não inclusão no CADIN não enseja a suspensão da inscrição no 

CADIN. Em que pese as alegações da parte requerente, é certo que a 

presente tutela antecedente visa apenas a garantia do débito, sem trazer 

qualquer discussão à natureza da obrigação ou ao seu valor, de modo 

que não resta satisfeita a exigência do inciso I do art. 7º da Lei 

nº10.522/2002. Cumpre ressaltar inclusive que a própria requerente 

admite que o mérito só será discutido por meio dos embargos à execução 

fiscal: “O mérito será discutido futuramente, nos embargos à execução 

fiscal. Sendo assim, a tutela que autoriza a apresentação da garantia de 

forma antecedente é plenamente satisfativa. Dessa maneira, entendemos 

que o instrumento processual mais adequado aqui é a tutela antecipada, 

ajuizada de forma antecedente. Assim, sendo cabível a presente medida e 

competente esse MM. Juízo Estadual, requer-se a imediata proteção do 

direito em questão e indica, desde já, que irá aditar a petição inicial, com a 
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complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, que busca exclusivamente a 

declaração do direito desta Concessionária de garantir o débito objeto dos 

TAD nº 1116211-8 (Processo Administrativo nº 5139151/2014), antes do 

ajuizamento do feito executivo fiscal, nos termos do artigo 299, §1º, I do 

CPC”. Além disso, a mera apresentação de seguro-garantia não tem o 

condão de suspender a exigibilidade do crédito, sendo que “é pacífica a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de 

equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial 

em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito 

tributário” (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017m DJe 21/06/2017). Logo, 

também não resta cumprido a segunda hipótese para suspensão do 

registro no CADIN, razão pela qual não há a plausibilidade do direito para o 

pedido. Nesse sentido, há entendimento idêntico em casos análogos 

julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelos demais 

tribunais pátrios: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃOAO ART. 535, CPC. MEDIDA CAUTELAR DE 

CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO 

REGISTRO NO CADIN.1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que 

decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a 

Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as 

teses e dispositivos legais invocados pelas partes.2. A jurisprudência da 

aceitação da medida cautelar de caução real prévia ao ajuizamento da 

execução fiscal surge com o entendimento deque à garantia prestada 

deve ser dado tratamento análogo à existência de penhora em execução 

fiscal. Precedentes: EDcl nos EREsp. n. 815.629 - RS, Primeira Seção, Rel. 

Min. Eliana Calmon, julgado em 13.12.2006; REsp 912710 / RN, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, D.J. 7.8.2008; EREsp 574107 / PR, Primeira 

Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, D.J. 7.5.2007; EREsp 779121 / 

SC, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira. D.J. 7.5.2007.3. Desse modo, 

muito embora a penhora e a medida cautelar de caução possam ensejar a 

expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 

206, do CTN), não são elas meios aptos a suspender a exigibilidade do 

crédito tributário, pois não previstas no art. 151, do CTN. Sendo assim, se 

a penhora e a medida cautelar de caução não suspendem a exigibilidade 

do crédito tributário, não podem ensejar a suspensão do registro no Cadin 

pelo art. 7º, II, da Lei n. 10.522/2002. Só a penhora, quando associada aos 

embargos do devedor, é que pode suspender o registro no Cadin por 

força do art. 7º, I, da Lei n. 10.522/2002, o que não se aplica à medida 

cautelar de caução, por não consistir em ação onde se discute a natureza 

da obrigação ou seu valor.4. Em se tratando de medida cautelar de caução 

real, não pode a Fazenda Pública exigir a ordem estabelecida no art. 11, 

da Lei n.6.830/80 e arts. 655 e 656, do CPC, para o fim de garantida do 

débito mediante depósito em dinheiro, pois isso equivaleria à suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário consoante o art. 151, II, do CTN, 

eliminando a utilidade da própria ação, pois impediria o ajuizamento da 

execução fiscal correspondente.5. Recurso especial parcialmente provido 

apenas para afastar a suspensão do registro no Cadin em razão da 

caução ofertada. (STJ - REsp: 1307961 MT 2012/0021320-9, Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2012, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2012) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUÇÃO. 

SUFICIÊNCIA. CADIN. REGISTRO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O 

simples oferecimento de caução em ação cautelar visante ao 

caucionamento de dívida tributária não autoriza a suspensão do registro 

no CADIN, o que dependeria, também, de estar sendo discutido 

judicialmente o crédito. (TRF4, AG 5053180-95.2017.4.04.0000, SEGUNDA 

TURMA, Relator Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 

21/11/2017) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DE 

REGISTRO NO CADIN/ES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

INVIABILIDADE. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. 1. - A oferta de 

garantia idônea e suficiente em ação judicial objetivando a discussão da 

natureza ou do valor da obrigação tributária vencida e não paga é meio 

hábil apenas para evitar o óbice previsto no artigo 4º, caput, da Lei 

Estadual n. 5.317/1996, não havendo falar em suspensão do registro no 

CADIN/ES em decorrência da prestação de seguro-garantia pela 

agravante sem a competente discussão judicial da natureza ou do valor do 

débito. 2. -Implementada a condição descrita nos incisos I ou II do 

parágrafo único do mencionado artigo legal, não se suspende o registro 

no CADIN, mas a existência deste apenas deixa de ser fator impeditivo 

para a concessão de auxílios e contribuições, incentivos fiscais 

financeiros, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que 

envolvam desembolso de recursos financeiros por órgãos ou entidades 

da administração pública estadual, ou para a concessão de empréstimos, 

financiamentos e garantias de qualquer natureza por estes entes. Isso 

porque, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 5.317/1996, 

São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/ES: I - As 

obrigações pecuniárias as vencidas e não pagas, não se podendo 

equiparar a prestação de seguro-garantia ou de fiança bancária à 

satisfação do crédito tributário. 3. - Ademais, não se encontrando 

suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, tampouco 

discutindo-se na ação originária a natureza da obrigação ou o seu valor, já 

que o pedido se detém na expedição da CPD-EN com fundamento na 

prestação da garantia, não há falar em suspensão do registro no 

CADIN/ES. 4. - O oferecimento de seguro-garantia em juízo não se 

equipara ao depósito do valor integral do débito, não sendo portanto hábil 

a acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em 

dívida ativa, considerando-se ainda que não está demonstrada a 

ocorrência no caso vertente de nenhuma das demais situações previstas 

no artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ: REsp 1156668/DF (em 

julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos) e 

EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP. 5. - Caso concreto em que permanece 

hígida a possibilidade de cobrança do crédito tributário pela Fazenda 

Pública, seja por meio de execução fiscal, seja pelo protesto da CDA, na 

forma do artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997. A esse 

propósito, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 09-11-2016 no 

julgamento da ADI 5.135, cujo acórdão encontra-se pendente de 

publicação, firmou a tese de que O protesto das certidões de dívida ativa 

constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma 

desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos 

contribuintes e, assim, não constituir sanção política. 6. - Recurso 

desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-ES - AI: 

00302071920168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/02/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. PRETENSÃO DE IMPEDIR QUE A FAZENDA PÚBLICA 

INSCREVA DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SEGURO-CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE. ART. 151, II, CTN. SÚMULA Nº 112, 

STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS 

POR DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO. 

RECURSO DESPROVIDO. Não suspende a exigibilidade do crédito tributário 

a prestação de seguro-caução, servindo apenas para a emissão de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.O art. 151, II, 

CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do 

valor do débito.Diante disso, impossível impedir que a Fazenda Pública, em 

entendendo conveniente, proceda ao cadastro do devedor em serviços de 

proteção ao crédito. (AI 154839/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — CAUTELAR DE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE 

SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dentre as 

causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice 

seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a 

equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra 

fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (AI 50616/2016, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 

Partindo dessas premissas, embora possível a emissão da certidão 

positiva de débito com efeitos de negativa em face da caução ofertada, os 

demais pedidos formulados em caráter de urgência não podem ser 

deferidos em razão da manutenção da exigibilidade do crédito tributário 

discutido. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela 

antecedente requerido para o fim de determinar, até ulterior deliberação, 

que a parte Ré se abstenha de negar emissão de Certidão Positiva com 
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Efeitos de Negativas de Débitos em razão do débito discutido (TAD Nº 

1116211-8) neste processo, bem como que bem como este crédito não 

enseje em apontamento em órgãos de proteção ao crédito ou protesto. 

Efetivada a tutela antecipada, a parte autora deverá aditar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem como apresentar o pagamento das 

custas processuais, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida e 

extinção sem resolução de mérito. Cite-se o Requerido para, querendo, 

apresentar a sua defesa, e indicar as provas que pretende produzir, no 

prazo previsto no artigo 306 do Código de Processo Civil, observando a 

regra do artigo 183 - prazo em dobro - e, ainda, do artigo 304 - que 

assevera que a tutela antecipada torna-se estável caso não interposto 

respectivo recurso - do mesmo diploma processual. Com a defesa, vistas 

ao requerente para impugnar. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004912-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA INTIMAÇÃO 

– URGENTE – GRATUITO Juízo Deprecante: 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. Juízo Deprecado: 

Comarca de Brasília/DF. Dados do processo: Processo: 

1004912-07.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA . Parte Ré: 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE 

Endereço: AC UNB, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO BLOCO A 

PMU I SALA AT 08/03, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70904-970, 

para, querendo, se manifestar, sem prejuízo a posterior contestação, 

sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas. DESPACHO: 

“DECISÃO Processo: 1004912-07.2018.8.11.0003. Vistos etc., Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, mormente 

diante da natureza da pretensão pleiteada, prudente se apresenta ouvir os 

réus antes da apreciação da tutela de urgência. Assim, notifiquem-se os 

réus para que se manifestem, sem prejuízo a posterior contestação, sobre 

o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas. Após, conclusos com 

urgência. Expeça-se o necessário. Às providências. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito” Rondonópolis - MT, 04 de julho de 2018. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito Assinatura eletrônica por ordem do MM. Juiz de Direito Edson 

Dias Reis, titular desta 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Rondonópolis. Jeannie Carla Costa Gonçalves - Gestora Judiciária Sede 

Juízo Deprecante: Rua Rio Branco, 2299, Jd. Guanabara, 

Rondonópolis-MT, CEP 78710-100, Fone: (66) 3410-6100

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 746005 Nr: 5569-05.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO 

ESTADO DE MT-INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de Almeida - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial relativo à 

desconstituição do auto de infração nº 012/039/2010, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Reconheço a perda do objeto e declaro extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil quanto ao pedido de declaração de nulidade de decisão 

administrativa que manteve a aplicação da multa ora impugnada.Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Rondonópolis, 03 de julho de 2018.Edson Dias ReisJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818196 Nr: 2284-33.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode 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. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, 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, por meio de depósito judicial, 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.Com 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 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 805013 Nr: 16308-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLEY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode 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. (....) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 
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Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, 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, por meio de depósito judicial, 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.Com 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 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820485 Nr: 3145-19.2016.811.0003

 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: MARCELO DA COSTA SOARES

 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:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode 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(....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, 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, por meio de depósito judicial, 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.Com 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 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785522 Nr: 8427-72.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ORLATO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode 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. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, 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, por meio de depósito judicial, 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.Com 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 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767796 Nr: 1243-65.2015.811.0003

 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: TELMA MARIA OLIVEIRA FERREIRA

 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:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode 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. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, 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, por meio de depósito judicial, 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.Com 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 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 765166 Nr: 15954-12.2014.811.0003

 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: EDIMIR DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a parte requerente, 

para querendo contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 446663 Nr: 1845-95.2011.811.0003

 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: ARMINDA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S/A, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CA CORRETORA DE SEGUROS S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR - 

OAB:MT/4.640, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCO - 

OAB:67.177/RJ, Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos, a fim de intimar a parte requerente 

a manifestar-se sobre o teor da Impugnação do Executado de fls. retro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 714367 Nr: 9565-79.2012.811.0003

 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: OTOAMERICO DA LUZ MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos, a fim de intimar a parte requerente 

a manifestar-se sobre o teor da Impugnação do Executado de fls. retro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 782749 Nr: 7307-91.2015.811.0003

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos à expedição de documentos, a fim de proceder à intimação do 

advogado da parte autora, para informar se houve ou não o pagamento do 

RPV, ou requerer o que julgar pertinente, ciente de que, a não 

manifestação implicará no arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733018 Nr: 13105-04.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SALDANHA HANDELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735980 Nr: 15401-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROKO FUDIZACHI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736326 Nr: 15693-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737232 Nr: 122-36.2014.811.0003

 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: JANAINA DA SILVA TEIXEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784988 Nr: 8183-46.2015.811.0003

 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: LUCI GOMES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785409 Nr: 8378-31.2015.811.0003

 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: IVANI MAIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 787654 Nr: 9282-51.2015.811.0003

 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: ANDREIA MARIA VILASBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 875665 Nr: 8665-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO MARRAS DOMINGUES, ISA MARA 

COLOMBO SCARLATI DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos à expedição de documentos, a fim de proceder a intimação da 

parte requerente a manifestar-se sobre o teor da Impugnação do 

embargado de fls. 168/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733771 Nr: 13688-86.2013.811.0003

 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: YEDA MARIA VIEIRA NASCIMENTO

 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, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734204 Nr: 14051-73.2013.811.0003

 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: SUSI KATTYA SANDRINI

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 747185 Nr: 6274-03.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELAINE CRISTINA FRANCO BORGES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 747829 Nr: 6639-57.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 773795 Nr: 3850-51.2015.811.0003

 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: ROBERTO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.
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 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786270 Nr: 8719-57.2015.811.0003

 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: SILVIA MATSUOKA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 814551 Nr: 1044-09.2016.811.0003

 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: CELSO FROELICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734662 Nr: 14419-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA VIANA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737162 Nr: 52-19.2014.811.0003

 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: JORDELINA GONÇALVES DE MORAES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 748511 Nr: 6963-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLEBSON DIONÍSIO SANTOS, ELIANDRO VALERIO 

PEREIRA, PAULO JOSE RUFINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, CRISTIANE FREITAS PEREIRA DA SILVA, SERGIO DE LIRA 

SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 753329 Nr: 9453-42.2014.811.0003

 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: ABGAIR DE BRITO FERREIRA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 754806 Nr: 10216-43.2014.811.0003

 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: ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 764875 Nr: 15756-72.2014.811.0003

 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: IRAIDES TAVARES CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis
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 Cod. Proc.: 820210 Nr: 3034-35.2016.811.0003

 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: FLORILDA APARECIDA VILALBA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737160 Nr: 50-49.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA COELHO

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 893948 Nr: 3117-80.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 

WANDERLEY FACHETI TORRES, WILMA YAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:MT/6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Trimec Construções 

e Terraplanagem Ltda. e outros em face do Município de Rondonópolis, 

aduzindo que houve bloqueio parcial da quantia de R$ 154.909,42 (cento e 

cinquenta e quatro mil novecentos e nove reais e quarenta e dois 

centavos).

 Sustenta que o juízo determinou a restituição do prazo para embargos, o 

que levou os executados a opor os embargos à execução, sob pena de 

preclusão.

 Entretanto, é certo que o art. 16 da Lei nº 6830/80 estabelece que não 

são admissíveis os embargos do executado antes de garantida a 

execução.

 Dessa forma, se o débito fiscal totaliza R$ 792.503,96 (setecentos e 

noventa e dois mil quinhentos e três reais e noventa e seis centavos), 

necessário se faz o reforço da penhora insuficiente para a análise dos 

embargos à execução ou a devida insuficiência econômica da empresa e 

dos sócios para a garantia do juízo.

 Assim, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o reforço da segurança do juízo nos autos da execução fiscal.

Caso não haja a garantia do juízo, postergo a análise dos embargos à 

execução até que haja no executivo fiscal reforço suficiente da penhora.

 Decorrido o prazo, com a manifestação, voltem os autos conclusos.

Em caso de inércia, certifique-se no executivo fiscal a determinação 

nessa decisão para a postergação da análise dos embargos à execução 

e o prosseguimento da execução fiscal, sem a liberação do valor 

penhorado, intimando-se a exequente para indicar bens passíveis de 

penhora.

 Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786258 Nr: 8710-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, LUIZ 

AUGUSTO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade e 

determino o prosseguimento do feito. Por conseguinte, considerando a 

preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), 

defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia 

da execução, no valor de R$ 73.458,06 (setenta e três mil quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e seis centavos) nas contas dos executados 

FORLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA – CNPJ 03.204.827/0001-05 –, LUIZ 

AUGUSTO PISSAIA – CPF 015.297.191-27 – e DISIOLI LUIZ PISSAIA – CPF 

202.001.299-53 -, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. (...) :1) 

BACENJUD POSITIVOa) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. (....) 2) BACENJUD NEGATIVO a) Se 

negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 (05) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão ou arquivamento 

definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. b) Sem a indicação 

dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos 

termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada 

de buscas via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do 

prazo prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF.d) 

Inexistindo indicação de bens, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, 

com a contagem do prazo prescricional. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 809598 Nr: 17808-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DAGA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ...Ante o exposto, conheço da exceção de pré-executividade oposta por 

EMERSON DAGA CORREA e julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

para decretar a nulidade parcial da CDA, determinando, por conseguinte, a 

substituição da CDA, em observância à sentença proferida na ação 

anulatória de nº 2182-45.2015.811.0003 – Cód. 770012 - , no prazo de 10 

(dez) dias. Condeno a parte exequente, ora excepta, ao pagamento de 

honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico apurado, qual seja, a 

diferença obtida entre o valor cobrado no momento da penhora e o 

apurado após a correção da CDA conforme determinado na ação 

anulatória de nº 2182-45.2015.811.0003. Intime-se a parte exequente para 

o devido cumprimento, no prazo mencionado. Com a substituição da CDA, 

intime-se a parte executada para efetuar o pagamento de eventual 

diferença, no prazo de 05 (cinco) dias, ou para apresentar embargos à 

execução se garantido o juízo, no prazo de 30 (trinta) dias. Int. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 896994 Nr: 4332-91.2018.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, a fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, 

desde 31/01/2016, pagando os valores retroativos acrescido de juros 

moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, 

consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 

870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 

41-A da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

(.....) .Assim, concedo a antecipação da tutela específica e determino que 

a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício – 

aposentadoria por invalidez - à parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento de 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, isentando-o do pagamento das custas 

processuais.Determino a remessa dos autos à instância superior para 

reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo 

a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito 

controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas.A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: Manoel Luiz de Oliveira2.Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez3.Data do início do benefício: 

31.01.20164.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – 

antecipação de tutela concedida na sentença.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 897006 Nr: 4340-68.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEZIO ESTEVAO QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, a fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 01/02/2015, pagando os 

valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado 

pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela 

variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e, por 

conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.No caso, entendo presentes os 

requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na 

própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento 

da obrigação de fazer.É que restou demonstrado de forma clara e patente 

o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvida não há fundado 

receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício 

previdenciário.Assim, concedo a antecipação da tutela específica e 

determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício 

à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.Condeno, ainda, o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das 

custas processuais.Determino a remessa dos autos à instância superior 

para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, 

segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou 

do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se 

aplica a sentenças ilíquidas.A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Nezio Estevão 

Quirino2.Benefício concedido: Auxílio-doença3.Data do início do benefício: 

01.02.20154.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – 

antecipação de tutela concedida na sentença.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 811107 Nr: 18278-38.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO Á MATERNIDADE E 

Á INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO), MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VARGAS REIS 

MONTEIRO - OAB:9.804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962, 

PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.,

Cumpra-se o v. acórdão.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737191 Nr: 81-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SALES DA SILVA, 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:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode 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(...) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, 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, por meio de depósito judicial, 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.Com 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 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 788052 Nr: 9463-52.2015.811.0003
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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: CAROLINA DE RIBAMAR E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode 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(...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, 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, por meio de depósito judicial, 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.Com 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 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 798685 Nr: 13769-64.2015.811.0003

 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: ELENI NICOLETTE MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode 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(....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, 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, por meio de depósito judicial, 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.Com 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 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 88261 Nr: 23712-04.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSTEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos a expedição de documentos para intimação da parte executada, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, diante da possibilidade de 

atribuir efeitos infringentes no recurso de embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 404150 Nr: 17760-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a parte embargante 

a dar prosseguimento no feito, apresentando demonstrativo atualizado do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767309 Nr: 1008-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS BACAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos à expedição de documentos, a fim de proceder à confecção 

do expediente necessário para intimação/citação do(s) executado(s), por 

carta/mandado, conforme requerido às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 387241 Nr: 946-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:PROCURADOR

 Vistos etc.,

Trata-se de “Ação de Reparação de Danos” proposta pelo Município de 

Rondonópolis em face de Lázaro Alfredo de Oliveira e a litisdenunciada 

Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.

Verifica-se que a sentença julgou IMPROCEDENTE a pretensão, na qual o 

autor e a litisdenunciada foram condenados ao pagamento de honorários 
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advocatícios no importe de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

Ambas interpuseram recurso de apelação, no qual, foi provido 

parcialmente, apenas para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte 

por cento) do valor atribuído à causa. (fl. 174)

Em fase de cumprimento de sentença, o Município de Rondonópolis 

apresentou embargos à execução, que fora julgado IMPROCEDENTE. 

Intimada a parte credora para que apresentasse planilha atualizada 

aplicando os índices de correção e juros moratórios. (fls. 232/233).

Após transcorrido o prazo, e diante da inércia da parte credora, fora 

determinada intimação pessoal, para manifestação, sob pena de extinção 

por abandono de causa, nos termos do art. 485 §1° do CPC.

 A parte credora se manteve inerte.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso, observa-se que a credora devidamente intimada a dar 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se – 

fl. 225. – deixando a causa abandonada por quase 06 (seis) meses.

Com efeito, disciplina o art. 485 III do Código de Processo Civil que o 

magistrado poderá extinguir o processo quando por não promover os atos 

e as diligências que lhe incumbir, autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Ante o exposto, julgo e declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485 

III do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em custas, posto que a executada é isenta, conforme o 

Provimento 16/2007-CGJ, item 2.14.4. e 2.14.5.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 875665 Nr: 8665-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO MARRAS DOMINGUES, ISA MARA 

COLOMBO SCARLATI DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... Assim, liberem-se por meio de alvará, desde já, a quantia de R$ 

2.470,24 (dois mil quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) 

na conta do Banco do Brasil de titularidade de Isa Mara Colombo Scarlati 

Domingues indicada – fls. 09. Por fim, cite-se o embargado para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os embargos (art. 17 da 

LEF). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Junte-se cópia da presente decisão à 

execução em apenso.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 848830 Nr: 11047-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÓN SADE HADDAD, MURILO MAGALHÃES 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – RECEBO os embargos à execução interpostos.

II – Retifique-se a capa dos autos para incluir no polo ativo da lide, Murilo 

Magalhães Nogueira.

III – Após, intime-se o embargado para, querendo, impugnar no prazo de 

30 (quinze) dias.

 IV – Após, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, informarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, posto que em primeira 

análise entendo que o feito dispensa dilação probatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 848828 Nr: 11045-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 485, V do Código Processo Civil, 

julgo e declaro extinta a presente ação, ante a litispendência em relação 

aos autos de código 848830.Custas satisfeitas. Deixo de condenar ao 

pagamento de honorários, posto que não houve citação.Transitando em 

julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735492 Nr: 15051-11.2013.811.0003

 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: DEUZILIA BARBOZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741525 Nr: 3011-60.2014.811.0003

 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: MARIA RUBIA SILVA COSTA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 752066 Nr: 8795-18.2014.811.0003

 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: ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 759438 Nr: 13036-35.2014.811.0003

 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: ALAIDES DA SILVA CLAUDIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 761208 Nr: 14057-46.2014.811.0003

 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: JOANA ALVES SIQUEIRA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 771625 Nr: 3007-86.2015.811.0003

 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: RAFAEL LEANDRO DOS REIS DELMONEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 775888 Nr: 4565-93.2015.811.0003

 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: KATIA DANIELA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 746006 Nr: 5570-87.2014.811.0003

 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: SÉRGIO DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO 

ESTADO DE MT-INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de Almeida - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial relativo à 

desconstituição do auto de infração nº 011/039/2010, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Reconheço a perda do objeto e declaro extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil quanto ao pedido de declaração de nulidade de decisão 

administrativa que manteve a aplicação da multa ora impugnada.Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Rondonópolis, 03 de julho de 2018.Edson Dias ReisJuiz de 

Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608598 Nr: 6473-07.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MOURA AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-MT, Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT

 Intimação do advogado de defesa para, querendo, se manifestar sobre a 

cota ministerial de fls. 335/357.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 308435 Nr: 267-50.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O

 Intimação da adovogada de defesa da redesignação de audiência para o 

dia 30/08/2018 às 13:30h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654376 Nr: 3930-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 16.330

 Intimação do advogado de defesa da designação de audiência para o dia 

29/08/2018 às 13:30h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608598 Nr: 6473-07.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MOURA AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-MT, Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT
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 DispositivoI – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Bruno de 

Moura Amancio, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a 

ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de 

Processo Penal.II – Expeça-se o competente mandado de prisão 

preventiva em desfavor do acusado.III – Oficie-se o Juízo da 4ª Vara 

Criminal informando da presente determinação, tendo em vista o acusado 

possuir o executivo de pena de código 614512.IV – Designo para o dia 25 

de setembro de 2018, às 09:00hs, sessão de julgamento perante o 

Tribunal Popular do Júri. Anoto que a sessão poderá ser antecipada em 

caso de efetivação da prisão do acusado.V – Intimem-se as partes, 

testemunhas arroladas, sendo que as testemunhas anteriormente não 

localizadas, deverão as partes em até 10 (dez) dias antes da sessão, 

indicar seus endereços atuais e corretos, sob pena de prejuízo da prova; 

intimem-se em seguida os Srs. jurados.VI – Requisite-se reforço policial.VII 

– Atualizem-se os antecedentes criminais do acusado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 661658 Nr: 10285-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 Intimação para o advogado do réu, para que, no prazo legal, apresente os 

memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628530 Nr: 1206-49.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS MAIA, ROSENILDO 

PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT

 Mantenho inalterada a decisão de fl. 633.

 Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333052 Nr: 3863-37.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA BATISTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3863-37.2010.811.0064 CÓDIGO: 333052

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): KEILA BATISTA OLIVEIRA

INTIMANDO: RÉ KEILA BATISTA OLIVEIRA, Filiação: Gerônimo Constantino 

de Oliveira e Carmelita Batista de Oliveira, data de nascimento: 14/07/1980, 

brasileira, natural de Rondonópolis-MT, Endereço: Atualmente encontra-se 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ACUSADA KEILA BATISTA OLIVEIRA, acima 

qualificada, para audiência que realizar-se-á no dia 01 de agosto de 2018, 

às 13h15min, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal.

 DECISÃO/DESPACHO: “ Vistos, etc. Diante do que consta dos autos, não 

verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de absolver sumariamente a 

acusada KEILA BATISTA OLIVEIRA. Assim, com fundamento no artigo 399 

do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de 

agosto de 2018, às 13:15 horas. Intime-se a ré, a defesa, o Ministério 

Público, a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, para que 

compareçam à audiência. Se necessário, autorizo, desde já, a expedição 

de carta(s) precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado interrogar 

o(s) réu(s) que esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ. Requisite-se, se houver 

necessidade. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 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, Daniela Fraga de Melo 

Fonseca, Analista Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618808 Nr: 1905-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON SOUTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18.040/MT

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 02 anos, 108 meses e 04 dias, mas que até 

esta data a instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência 

de pauta na agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável 

prescrição da pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a 

reconheço. Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu ADAILTON SOUTO 

SANTOS Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. 

Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos 

autos e arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617079 Nr: 108-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 108-63.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): IVANIR PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Ivanir Pereira da Silva, Cpf: 84123648134, Rg: 

1399933-8 SSP MT Filiação: Marciano Pereira da Silva e Maria Senhora 

Pereira da Silva, data de nascimento: 11/06/1961, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), vigilante, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

IVANIR PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a sanção 

prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pela prática do fato delituoso 

narrado nos seguintes termos:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 20.11.2013, por 

volta das 18:40 horas., em via pública, na rua Jacuí, esquina com a rua 

São Francisco, Jardim Iguaçu, nesta cidade, o denunciado IVANIR 
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PEREIRA DA SILVA, portava, sem a devida autorização e, em desacordo 

com a determinação legal 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 22, 

marca bersa, nº de série A20391, 05 munições intactas calibre 22, que foi 

devidamente apreendida (fl. 06).

São dos autos que no dia e hora supracitadas a polícia militar atendendo 

denúncia anônima, deslocou-se até o local indicado, oportunidade em que 

abordou o denunciado, e em revista pessoal logrou encontrar em sua 

cintura a aludida arma de fogo, juntamente com as munições. Diante disso, 

Ivanir fora encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto 

de prisão em flagrante delito. Interrogado, o denunciado alegou que 

adquiriu a referida arma de fogo no Estado de Minas Gerais. [...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 25.03.2014 (fls. 56/57); citação realizada à fl. 78, 

e resposta à acusação apresentada às fls. 83/84.

3. Após a citação editalícia do réu o processo foi suspenso (fl. 77), sendo 

a marcha processual retomada com a citação pessoal do réu (fl. 78).

4. Foi decretada a revelia do acusado (fl. 109).

5. No dia 08.05.2018 foi realizada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião em que foi procedida a oitiva da testemunha Mauro Izidoro, cujo 

teor foi gravado em mídia digital anexada aos autos (fl. 116).

6. As partes desistiram da oitiva da testemunha Eder Cardoso de Farias.

7. Nos memoriais orais, o Ministério Público postulou pela procedência da 

denúncia.

8. Já a defesa pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e o 

reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a fixação da pena 

em regime diverso do fechado.

 9. É o relato. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

10. Trata-se de ação penal que imputa ao acusado a prática do crime 

descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, cuja descrição típica está delimitada 

nos seguintes termos:

Art. 14 – Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Grifos nosso

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

11. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do 

boletim de ocorrência de fl. 19, termo de exibição de apreensão de fl. 12 e 

laudo pericial de fls. 51/55, o qual concluiu pela eficiência da arma 

apreendida.

II.1.2 – DA AUTORIA

12. A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois além de preso em 

flagrante delito, ao ser ouvido em fase judicial, o réu confessou estar 

portando a arma de fogo.

13. A propósito é a jurisprudência:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA 

DELEGACIA - CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM 

JUÍZO - CONDENAÇÃO -PERSONALIDADE DESVIRTUADA - TRANSAÇÃO 

PENAL - REGISTROS POSTERIORES AO FATO. I. MANTÉM-SE A 

CONDENAÇÃO QUANDO A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, AINDA QUE NA 

FASE INQUISITORIAL, É CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. II. EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE. 

III. OS REGISTROS DE TRANSAÇÕES PENAIS REGIDAS PELA LEI 9.099/95 

NÃO AUTORIZAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS. IV. NÃO HÁ COMO DESVALORAR A PERSONALIDADE POR 

FATOS POSTERIORES AO QUE ESTÁ SENDO JULGADO. PELA LÓGICA, 

SE O CRIME EM JULGAMENTO ESTIVESSE SENTENCIADO ANTES DO 

COMETIMENTO DOS OUTROS DELITOS, A PENA NÃO TERIA SIDO INCR 

EMENTADA. V. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME AUTORIZAM O AUMENTO 

DA PENA-BASE, POIS, ALÉM DE PERDER OS BENS E OS DOCUMENTOS, A 

VÍTIMA AINDA SOFREU ESCORIAÇÕES, EMBORA LEVES. VI. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 25764820018070005 DF 

0002576-48.2001.807.0005, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 

Julgamento: 18/12/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

03/02/2009, DJ-e Pág. 105).

14. Os policiais ouvidos em fase inquisitorial, e um em juízo, afirmaram que 

após denúncia anônima realizaram a abordagem do acusado, sendo que 

durante revista pessoal do réu encontraram a referida arma de fogo, 

motivo pelo qual foi realizada sua prisão em flagrante.

15. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares que atenderam a 

ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que 

complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço 

probatório existente em face do acusado.

16. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

 17. Portanto, a confissão do acusado, aliada às demais provas 

produzidas nos autos (depoimento dos policiais que efetuaram a prisão) 

constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria 

delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

III – DISPOSITIVO

18. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

IVANIR PEREIRA DA SILVA como incurso nas penas do art. 14, caput, da 

Lei 10.826/03.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

 19. 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.

20. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: deixo de valorar negativamente neste ponto porque as 

circunstâncias consumadoras do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação penal 

existente em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente este 

ponto.

c) Conduta social: no caso dos autos, não constato nenhum elemento 

capaz de valorar negativamente neste ponto.

d) Personalidade do agente: a ação penal não reúne elementos de 

convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do 

condenado.

e) Motivos do crime: inexistem elementos a serem valorados 

negativamente, já que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: não há elementos negativos a serem valorados 

na espécie.

g) Consequências do crime: tratando-se de crime de perigo abstrato cuja 

consumação não exige resultado naturalístico, não existem justificativas 

para valorar negativamente neste ponto.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

21. Critério de fixação da pena-base: considerando nenhuma 

circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.

22. Na segunda fase, diante da confissão do acusado, reconheço a 

atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal. No entanto, por força 

do disposto na súmula 231 do STJ , permanece a pena no mínimo legal.

23. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 24. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.

III.2 – DA PENA DEFINITIVA

25. Assim, fixo a pena final em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, as 

quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer 

outra causa de aumento ou diminuição da pena.

26. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, e tratando-se de 

condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

reprimenda.

27. Substituição da pena: diante da condenação penal existente em 

desfavor do acusado (guia de execução/cód: 659523), entendo que a 
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substituição não é socialmente recomendável

28. O cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos 

termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

 29. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º 

do CPP, tendo em vista que o acusado respondeu solto a presente ação, 

em caso de recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

30. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

31. Indenização à vítima: tratando-se de crime de perigo abstrato, cuja 

vítima é a própria coletividade, deixo de fixar valor mínimo previsto no art. 

387, IV do CPP.

32. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem o artigo 1.453 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

33. Condeno o réu Ivanir 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).

34. Determino que a(s) arma(s) e munição(ões) apreendida(s) seja(m) 

desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei 

nº 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona 

a Seção de Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da 

presente decisão.

35. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

36. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 

1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT.

37. Por fim, considerando ter sido determinado o perdimento da fiança (fl. 

113), cumpra-se conforme previsto no artigo 345 do CPP, devendo o valor, 

após deduzidas as custas e demais encargos, ser recolhido ao fundo 

penitenciário.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 29 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651170 Nr: 815-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 815-26.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ELIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS

INTIMANDO: Elivelton Rodrigues dos Santos, Rg: 24876534 SSP MT 

Filiação: Edilson Coelho dos Santos e Luciana Rodrigues Vieira, data de 

nascimento: 03/11/1994, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

Elivelton Rodrigues dos Santos, qualificado nos autos, imputando-lhe as 

sanções do art. 180, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos 

delituosos narrados nos seguintes termos:

“Consta do incluso caderno investigativo que no dia 15 de janeiro de 2017, 

por volta das 08 horas e 10 minutos, na Rua Jacarandás, Copahlis, neste 

Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado ELIVELTON 

RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade, 

adquiriu/transportava, coisa que sabia ser produto de crime, consistente 

em um aparelho celular, marca Samsung, modelo G360BT, de cor preta, 

melhor escrito às fl. 08-IP, avaliado em R$ 560m00 (quinhentos e sessenta 

reais), pertencente à vítima Geni Siqueira dois Santos.

Segundo consta dos autos, no dia 17.08.2016 Geni Siqueira de Assis teve 

o aparelho celular acima referido roubado, por pessoas não identificadas.

Após, entre os dias 23.08.2016 e 15.01.2017, o acusado adquiriu e 

recebeu o aparelho celular suso referido, mesmo ciente de que o mesmo 

era de origem ilícita, passando a utilizá-lo como se proprietário fosse.

Enfim, no dia 15.01.2017, no local e horário acima declinados, agentes da 

Polícia Militar, durante fiscalização de rotina, abordaram o acusado 

enquanto este transportava o aparelho celular suprarerreferido, 

conduzindo-o à presença de autoridade policial”.[...] (sic)

2. Denúncia recebida em 07.04.2017 (fl. 36); citação realizada à fl. 42 e 

resposta à acusação apresentada às fls. 46/47.

3. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes, cujos teores foram gravados em mídia digital anexada à fl. 59.

4. O réu não foi ouvido em juízo em razão de ter sido decretada a sua 

revelia (fl. 54).

5. As partes desistiram da oitiva da testemunha Renan Rodrigues de 

Oliveira (fl. 54).

6. Nas alegações finais apresentadas em forma de memorais, o Ministério 

Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da exordial 

acusatória (fl. 54).

7. Já a defesa postulou pela absolvição do acusado por insuficiência de 

provas (fls. 60/62).

8. É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

9. O crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal está delimitado nos 

seguintes termos:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, recebe ou oculte:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

[...].

II.1 – DA MATERIALIDADE

10. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 09 e 24, termo de exibição e apreensão de fl. 14, auto 

de entrega de fls. 22 e 26, auto de avaliação indireta de fl. 28 e pelos 

depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

II.2 – DA AUTORIA

11. Com relação a autoria delitiva, muito embora o réu tenha negado 

perante a autoridade policial a prática do crime, verifica-se que há um 

conjunto probatório suficientemente apto a impor condenação.

12. A vítima Geni Siqueira de Assis, nas duas fases em que foi ouvida 

(inquisitorial/judicial), narrou que no dia dos fatos, por volta das 13h30min, 

foi abordada por dois indivíduos, os quais subtraíram sua motocicleta, um 

aparelho celular de marca Samsung G360BT DUOS de cor preta e outros 

objetos.

 13. Os policiais militares ouvidos durante a fase policial e, um na fase 

judicial, afirmaram que no dia 15.01.2017, por volta das 08h00min, durante 

rondas ostensivas no bairro Jardim Guanabara, realizaram a abordagem 

de um veículo Fiat Uno de cor vermelha, no qual havia seis indivíduos em 

atitudes suspeitas, ocasião em que foi encontrado um aparelho celular em 

posse do acusado, sendo que ao efetuarem a checagem do IMEI do 

referido aparelho, constataram se tratar produto de crime, motivo pelo qual 

realizaram a sua prisão.

14. O acusado, ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou que 

comprou o aparelho celular apreendido de pessoa desconhecida, em via 

pública, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

15. Desta forma, é possível concluir sem maiores esforços que o acusado 

tinha total conhecimento sobre a origem ilícita do bem apreendido na sua 

posse, pois adquiriu objeto de pessoa desconhecida, por valor inferior ao 

de mercado, sem recibo de pagamento e sem exigir comprovação acerca 
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da licitude do bem.

16. Nessa perspectiva, sabe-se que nos casos de receptação, cabe ao 

acusado apresentar justificativa plausível sobre a origem do bem, o que 

não se verifica no presente em que o acusado não conseguiu demonstrar 

de forma convincente a posse daquele objeto proveniente de delito 

patrimonial.

17. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – TJDFT – PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NA CONDUTA. 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. ELEMENTO SUBJETIVO DO 

TIPO. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPO DECORRIDO. RECONHECIDA A 

PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Mantém-se o decreto condenatório pela 

prática do delito de receptação se as provas produzidas nos autos, 

aliadas às circunstâncias da apreensão do bem comprovam que os réus 

tinham conhecimento da origem ilícita do bem. 2. Uma vez encontrado na 

posse de bem de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar que não tinha 

conhecimento ou, pelo menos, não tinha condições de saber sobre a 

origem do bem. Hipótese em que há inversão do ônus da prova, 

porquanto, pelas próprias circunstâncias que o acusado se coloca, 

volta-se contra ele a presunção de culpabilidade. 3. Incabível a 

desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º do CP), se há 

provas nos autos de que o réu, no exercício de atividade comercial, 

adquiriu uma motocicleta produto de furto, sem qualquer nota fiscal ou 

documento que atestasse sua procedência, não se cercando de qualquer 

garantia, como ao menos um recibo de compra. 6. Recursos conhecidos e 

improvidos. (Acórdão n.755046, 20090710073916APR, Relator: CESAR 

LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª 

Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 

31/01/2014. Pág.: 207). Grifos nosso

18. Desta forma, não há como absolvê-lo como postulado pela defesa, 

pois existem elementos suficientes para imputar ao acusado a autoria do 

delito.

19. Ademais, nenhuma testemunha ou outro meio de prova foi produzido 

nos autos a ponto de eximi-lo do crime em questão, sobretudo porque 

nenhum documento foi apresentado para justificar a posse do bem.

 20. Assim, se a justificativa do réu encontra-se isolada nos autos e as 

circunstâncias em que realizada a sua prisão indicam sem sombra de 

dúvidas que o bem era de origem ilícita, não há como absolver o acusado.

III – DISPOSITIVO

21. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

Elivelton Rodrigues dos Santos como incurso nas sanções previstas o art. 

180, caput, do Código Penal.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

22. 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.

23. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação penal 

em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

 e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há 

que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, inexistem circunstâncias 

a serem valoradas negativamente.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, as 

conseqüências foram normais a espécie de crime patrimonial.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

24. Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que nenhuma 

circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão.

25. Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem 

reconhecidas.

26. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento ou 

diminuição de pena aplicável ao caso.

 27. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.

28. Assim, fixo a pena final do réu em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, 

as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer 

outra causa de aumento ou diminuição da pena.

29. Regime de pena: diante do quantum aplicado e tratando-se de 

condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

reprimenda.

30. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: uma restritiva de direitos a ser fixada pelo 

juízo da vara de execuções penais.

31. O cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos 

termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

32. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto e levando em 

consideração o regime de pena aplicado, em caso de recurso, concedo o 

direito de recorrer em liberdade.

33. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

34. Indenização à vítima: não havendo pedido expresso para a fixação de 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração , deixo 

de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.
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35. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os artigos 1.453 

e seguintes da CNGCGJ/MT.

36. 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). Além disso, o desconto 

previsto no art. 336 do Código de Processo Penal ou o perdimento da 

fiança eventualmente recolhida pelo réu (art. 344 do CPP), também 

competem àquele juízo, motivo pelo qual determino que o referido valor 

seja vinculado à guia de execução penal a ser expedida nos autos.

37. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

38. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 

1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica 

Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 29 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646890 Nr: 7560-56.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MORAIS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7560-56.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ALEX SANDRO MORAIS NASCIMENTO

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Alex Sandro Morais Nascimento, Rg: 

2426124-6 SEJSP MT Filiação: José Carlos do Nascimento e Márcia Maria 

Moraes Silva, data de nascimento: 24/10/1994, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, aux. de manutenção em refrigeração, em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº7560-56.2016.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, e art. 298,III, ambos do 

Código de Trânsito do Brasileiro, data do fato: 11/09/2016. tendo como 

vítima: A Sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 29/03/2017. 

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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649424 Nr: 9708-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL WESLEY DE OLIVEIRA MONTALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 dias DIAS

 AUTOS Nº 9708-40.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MIGUEL WESLEY DE OLIVEIRA MONTALVÃO

CIANDO E INTIMANDO: Miguel Wesley de Oliveira Montalvão Filiação: Jaime 

Pinheiro Montalvão e Luzinete de Oliveira Montalvão, data de nascimento: 

02/02/1988, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), polidor, 

em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

9708-40.2016.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput da Lei 9.503/1997, 

data do fato:29 de outubro de 2016, tendo como vítima: A Coletividade, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 11/02/2017. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616373 Nr: 7070-39.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7070-39.2013.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: NELSON DE SOUZA

CITANDO E INTIMANDO: Nelson de Souza, Cpf: 57668140620, Rg: 92254 

DRT MG Filiação: Celestino de Souza e Maria Joana dos Santos, data de 

nascimento: 26/07/1966, brasileiro(a), natural de Iturama-MG, convivente, 

motorista, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº7070-39.2013.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo.306,§ 1º, inciso I da Lei nº 

9.503/97 do CTB, data do fato: 31/10/2013, tendo como vítima: 

Incolumidade e Fé Pública, Recebida a denúncia por este r. juízo em 

29/10/2015. 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, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior
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 Cod. Proc.: 615022 Nr: 5676-94.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NOVAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 5676-94.2013.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: RICARDO NOVAIS DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Ricardo Novais da Silva, Cpf: 94888868115, Rg: 

13425196 SSP MT Filiação: Manoel Ferreira da Silva e Maria Conceição 

Novais da Silva, data de nascimento: 26/12/1979, brasileiro(a), natural de 

Aragarças-GO, solteiro(a), motorista, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº5676-94.2013.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 302 caput, da Lei 9.503/97, data 

do fato:16 de agosto de 2013, tendo como vítima: Pedro Salvador Neto, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 15/04/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632276 Nr: 4181-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4181-44.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO

CITANDOE INTIMANDO: Réu(s): Waldemar Flores Belmonte Neto, Cpf: 

03394874105, Rg: 0000604768 SSP TO Filiação: Gilmar Aparecido 

Belmonte e Ignez Ferreira Belmonte, data de nascimento: 20/07/1981, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), vendedor, em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº4181-44.2015.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput e artigo 305, 

ambos da Lei nº 9.503/97, data do fato:30/05/2015, tendo como vítima: A 

sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 24/02/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654592 Nr: 4119-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 4119-33.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MARCIANO PAULINO DOS SANTOS

CITANDO E INTIMANDO: Marciano Paulino dos Santos, Cpf: 06959933480 

Filiação: Amaro Paulio dos Santos e Maria José dos Santos, data de 

nascimento: 16/12/1986, brasileiro(a), natural de Flexeiras-AL, , mecânico, 

em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº4119-33.2017.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput com a causa de 

aumento de pena do art. 298, III, todos ambos da Lei Federal 9.503/97 e 

art. 34 da LCP, data do fato:26/02/2017, tendo como vítima: A sociedade, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 20/07/2017. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669669 Nr: 2251-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 dias DIAS

 AUTOS Nº 2251-83.2018.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: GILVAN SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Gilvan Silva, Cpf: 18135293100, Rg: 

02057247 SSP MT Filiação: José Silva e Idalia Amelia Silva, data de 

nascimento: 10/04/1958, brasileiro(a), natural de Ibitiaba-BA, divorciado(a), 

pedreiro, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº2251-83.2018.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, data 

do fato: 14/02/2018, tendo como vítima: Gilvan Silva, Recebida a denúncia 

por este r. juízo em 08/03/2018. 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 
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da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636918 Nr: 7846-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7846-68.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ARI DE OLIVEIRA

CITANDO E INTIMANDO: Ari de Oliveira, Cpf: 51480840149, Rg: 787257 

SSP MT Filiação: Sebastiao Rodrigues de Oliveira e Maria Dvair de Oliveira, 

data de nascimento: 13/05/1970, brasileiro(a), natural de Catanduvas-PR, 

convivente, pedreiro, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº7846-68.2015.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput da Lei nº 9.503/97l, 

data do fato: 17/10/2015, tendo como vítima: Ariovaldo Coelho de Barros, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 20/04/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619462 Nr: 2544-92.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANAKA SOUSA MONOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 2544-92.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: TANAKA SOUSA MONOO

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Tanaka Sousa Monoo, Rg: 12950076 SSP 

MT Filiação: Julio Minoru Monoo e Braulina Souza Monoo, data de 

nascimento: 01/01/1980, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, 

solteiro(a), serralheiro, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº2544-92.2014.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo art. 309 da Lei n° 9.503/97, art. 

330, do Código Penal, e art. 329, § 2°, do Código Penal, c/c art. 69, também 

do Código Penal, data do fato: 02/09/2013, tendo como vítima:. A 

sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 10/07/2015. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 633801 Nr: 5280-49.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE MELO SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 5280-49.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: GUSTAVO HENRIQUE MELO SCHULTZ

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Gustavo Henrique Melo Schultz, Cpf: 

83087907987, Rg: 7261745-2 SESP PR Filiação: Ernesto Schultz e Helena 

de Melo Schultz, data de nascimento: 10/10/1975, brasileiro(a), natural de 

Curitiba-PR, casado(a), autônomo, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal 

nº5280-49.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306 caput da Lei 9.503/1997, 

data do fato:31/07/2015, tendo como vítima: A Incolumidade Pública, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 19/04/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637254 Nr: 8119-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO CAMPO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 8119-47.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: RENILDO CAMPO MIRANDA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Renildo Campo Miranda, Cpf: 

49779133291, Rg: 511745 SSP RO Filiação: Darci Pires Miranda e Ana 

Maria de Campos Miranda, data de nascimento: 07/11/1974, brasileiro(a), 

natural de Capanema-PR, solteiro(a), marceneiro, em lugar incerto e não 

sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº8119-47.2015.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 
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acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, c/c o art. 298, III, 

ambos da Lei 9.503/1997, data do fato: 24/10/2015, tendo como vítima: A 

Coletividade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 22/02/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 625394 Nr: 7652-05.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIRIS TEIXEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7652-05.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: OZIRIS TEIXEIRA DA CRUZ

CITANDO E INTIMANDO: Oziris Teixeira da Cruz, Cpf: 62112260120, Rg: 

994332 SSP MT Filiação: Benedito Amaro da Cruz e Mercedes Teixeira da 

Cruz, data de nascimento: 20/07/1974, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, pedreiro, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº7652-05.2014.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, data 

do fato: 20/09/2014, tendo como vítima: A Sociedade, Recebida a denúncia 

por este r. juízo em 01/06/2017. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628425 Nr: 1116-41.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MAICON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 1116-41.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: BRUNO MAICON DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Bruno Maicon da Silva, Cpf: 02855311152, Rg: 

1919506-0 SSP MT Filiação: Jose Nilson da Silva e Margarida da Silva da 

Silva, data de nascimento: 26/12/1987, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, casado(a), pedreiro, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº1116-41.2015.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo Art. 306, § 1°, inciso II, e art. 

309, ambos da Lei n° 9.503/97, em concurso material de crimes, art. 69, 

CP, com o art. 180, "caput", e 311, "caput" estes do Código Penal, data do 

fato: 25/12/2014, tendo como vítima: A coletividade, Recebida a denúncia 

por este r. juízo em 26/02/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630277 Nr: 2502-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 2502-09.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: EVERTON ARAUJO DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Everton Araújo da Silva, Rg: 16307275 SSP MT 

Filiação: Adenisio Rocha da Silva e Lindinalva Araújo da Silva, data de 

nascimento: 22/06/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

técnico em aviação agrícola, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº2502-09.2015.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no art. 306, § 1º, inciso II da Lei 

9.503/1997 data do fato: 29/03/2015, tendo como vítima: Incolumidade 

Pública e Fé Pública, recebida a denúncia por este r. juízo em 22/02/2016. 

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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642757 Nr: 4158-64.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4158-64.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS

CITANDO E INTIMANDO: Anderson Gonçalves dos Santos Filiação: 

Laudeci Gonçalves dos Santos, data de nascimento: 13/03/1995, 

brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, convivente, vendedor, em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº4158-64.2016.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 
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escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, c/c art. 298, III, 

ambos da Lei nº 9503/97 do Código Penal, data do fato: 12/06/2016, tendo 

como vítima: A Sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 

02/09/2016. 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, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 4 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670336 Nr: 2802-63.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DELVI PÉRICLES SOUZA GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0

 Pois bem, com essas considerações, acrescentando as razões expostas 

no parecer ministerial às fls. 76/78 e, ainda, verificando que não houve 

alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada 

anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA DO INDICIADO ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSAALEM.Por fim, 

aguarde-se a realização de audiência de instrução e julgamento já 

designada, bem como proceda-se a correção do nome do réu para ANDRÉ 

MAGALHÃES MOUSSALEM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671222 Nr: 3608-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ARAÚJO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 A decisão ao requerimento foi feita oralmente, indeferindo o requerimento 

e mantendo a segregação do réu, utilizando dos argumentos lançados 

pela promotora de justiça, vez que o réu já foi preso e condenado pelas 

praticas de outros crimes, demais teor foi gravado em sistema digital.

Diante não comparecimento da testemunha Jeferson Soares Alves, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 28 de agosto de 2018, ás 13h30min.

Requisite-se novamente o policial Jeferson Soares Alves.

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.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu OLAIR CARVALHO 

DA CONCEIÇÃO, 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 31.07.2018, às 13h30min. 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.: 674158 Nr: 6175-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Autos nº 6175-05.2018.811.0064 – Cód. 674158

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JHULLYO HEBERTY 

NUNIS BRANDÃO, 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 31.07.2018, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673745 Nr: 5815-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 (...) Fundamento e decido. Analisando detidamente os autos, no que tange 

a resposta à acusação apresentada pelo acusado JOÃO PAULO CHAVES 

PEREIRA, em relação à falta de justa causa, os fundamentos defensivos 

não possuem o condão de descaracterizar a acusação formulada, pois as 

provas produzidas nos autos apontam os elementos mínimos necessários 

ao ajuizamento da ação penal, ou seja, a existência de indícios de autoria 

e materialidade do fato.Por outro lado, o denunciado, também pugnou sua 

absolvição sumária das imputações criminais que lhe foram dirigidas, 

alegando, em síntese, a atipicidade das condutas descritas na inicial 

acusatória, contudo, na fase em que o processo se encontra, não há 

espaço para incursões aprofundadas nas provas constantes dos autos, 

face à necessidade de dilação probatória, assim, tal analise no momento 

se mostra prematura e inadequada.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. 258/276.Outrossim, na forma do art. 399 

do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13.07.2018, 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, 
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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.: 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.

Considerando certidão de fl. 165, na qual foi certificado que o réu DIEGO 

PESSOA DE OLIVEIRA encontra-se custodiado na Penitenciária Central do 

Estado em Cuiabá/MT.

Determino que seja retirada da pauta de audiência o ato designado para 

proceder ao interrogatório do réu para o dia 13.07.2018 às 15h00min, bem 

como, DETERMINO a expedição de carta precatória à cidade e comarca de 

Várzea Grande/MT, visando o interrogatório do acusado DIEGO PESSOA 

DE OLIVEIRA, em audiência a ser designada pelo D. Juízo Deprecado.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos ao 

Ministério Público e às defesas dos acusados para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674540 Nr: 6545-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT

 Autos nº 6545-81.2018.811.0064 – Cód. 674540

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 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 para juntada de certidão de 

antecedentes criminais e expedição de ofício à Comarca de Cafêlandia/SP 

e ao Instituto de Criminalística do mesmo estado, por ora, INDEFIRO, pois 

não há comprovação nos autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme 

dispõe o art. 1373, II, da CNGC.

Por fim, requisite-se o prontuário civil do denunciado junto ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672112 Nr: 4387-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 04/05, para CONDENAR o réu Deivid Wilian Delgado Rodrigues, 

brasileiro, solteiro, nascido em 20/11/1995, natural de Rondonópolis/MT, 

portador do RG 2474511-1 SSP/MT, filho de Mauro Esteves Rodrigues e de 

Lusinete Dias Delgado, residente na Rua do fundo da creche, Bairro Dom 

Osório, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na 

prática do crime estampado no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676175 Nr: 8031-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 8031-04.2018.811.0064 – Cód. 676175

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu NEI FERNANDES PORTELLA para o dia 31.07.2018, 

às 17h30.

Intime-se e requisite-se o réu, bem como dê ciência ao Ministério Público e 

a Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672727 Nr: 4957-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURY JHONES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4957-39.2018.811.0064 – Cód. 672727

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Maury 

Jhones de Lara 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, indefiro o pedido contido cota ministerial retro para que seja 

oficiado à Autoridade Policial, requisitando-se a continuidade das 

investigações no sentido de identificar e ouvir a vítima indicada pelo 
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denunciado em interrogatório policial, no prazo de 10 (dez) dias, pois não 

há comprovação nos autos da impossibilidade de fazê-lo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332395 Nr: 3206-95.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES HENRIQUE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Autos nº 3206-95.2010.811.0064 – Cód. 332395

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 02.07.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 841/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

29.08.2018, às 15h30min.

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.: 304479 Nr: 1730-61.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAMOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Autos nº 1730-61.2006.811.0064 – Cód. 304479

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 02.07.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 841/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

29.08.2018, 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.: 631574 Nr: 3658-32.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA CAMPOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3658-32.2015.811.0064 – Cód. 631574

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 02.07.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 841/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

29.08.2018, às 16h10min.

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.: 625017 Nr: 7383-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Autos nº 7383-63.2014.811.0064 – Cód. 625017

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 02.07.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 841/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

29.08.2018, às 16h20min.

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.: 673458 Nr: 5571-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BEZERRA DA SILVA, FELIPE 

MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Divair Moreira da 

Silva, Antônio Bezerra, Ana Paula Sulino da Silva, Kellya Roberta Pinto 

Fonseca, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias, para o fim requerido.

Após a manifestação ministerial, determino desde já intimação, ou se for 

preciso à expedição de carta precatória, a fim de inquirir a vítima.

Diante da não intimação da vítima Matheus Neves Inácio, designo audiência 

de continuação para o dia 26 de Julho de 2018, ás 15h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673469 Nr: 5582-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5582-73.2018.811.0064 – Cód. 673469

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado JAIRO 

PEREIRA DO NASCIMENTO como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, oficie-se o juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca (autos/cód. 

321405), informando acerca da presente ação.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 651251 Nr: 896-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BERGUISON FERNANDES TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:16.656

 CÁLCULO DE PENA

Execução Número: 896-72.2017.811.0064

Nome Reeducando: Lucas Berguison Fernandes Toledo

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 23a 0m 0d 17/02/2015 17/02/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 5a 0m 0d 01/07/2016 01/07/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 510

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

17/04/2015 01/07/2016 434 dias FL. 05 e 64

Total de dias interrompidos: 434

Dias Remidos

Remições

Observações

67 Fl. 120-v

Data de Prisão Definitiva: 17/02/2015

Total da Pena: 28a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 01/07/2016

Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 12/06/2027

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

01/07/2016 + 11a 1m 18d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 67 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(01/07/2016 - 17/02/2015) - 1a 2m 14d

(1a 4m 14d) - 1a 2m 14d = 0a 2m 0d

Data base para Livramento Condicional 01/07/2016

Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 08/03/2036

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

01/07/2016 + 18a 8m 0d + 1a 2m 14d - 0a 0m 0d - 67- 1

Pena Restante a partir da data Atual 25a 11m 9d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/02/2015 + 28a 0m 0d + 1a 2m 14d - 0a 0m 0d - 67- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 10m 10d

Data do Término da Pena: 23/02/2044

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622821 Nr: 5800-43.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMER DE SOUZA PEREIRA, DOUGLAS 

BARROS AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado do réu, Ary da Costa Campos - OAB/MT n.º 

16944/B, para apresentar defesa em favor do réu Thamer de Souza 

Pereira, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664132 Nr: 12570-47.2017.811.0064

 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): JÉSSIKA SALGADO LINO, IZIDORIO 

RODRIGUES DA LUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado dos réus, Ary da Costa Campos - OAB/MT n.º 

16.944/B, para apresentar defesa, no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632009 Nr: 4007-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA DE 

CARVALHO - OAB:MT/ 4.792

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 4007-35.2015.811.0064 – Código 632009.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Luiz Carlos dos Santos

Data e horário: terça-feira, 03 de julho de 2018, 15h55min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro.

 Advogado: Orestes Miraglia de Carvalho

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do advogado, da vítima 

e do acusado. Ausentes as testemunhas de defesa.

 O advogado do acusado desistiu das oitivas das testemunhas de defesa 

Admário Alencar Santos e Jonathan Rodrigues Buen.

As partes pugnaram pela conversão dos debates em memoriais.

 Vistos etc...

Inicialmente, HOMOLOGO as desistências das oitivas das testemunhas de 

defesa Admário Alencar Santos e Jonathan Rodrigues Buen, ante a 

manifestação da defesa.

 Por fim, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos 

do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto 

os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

às partes, iniciando-se pela acusação.

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Orestes Miraglia dis Santos

Defensor Público

Luiz Carlos dos Santos

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643671 Nr: 4859-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT TEIXEIRA CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 4859-25.2016.811.0064 – Código 643671.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Hebert Teixeira Cândido.

Data e horário: terça-feira, 03 de julho de 2018, 16h.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro.

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro. Ausentes a vítima, a 

testemunha e o acusado.

 A audiência ficou prejudicada ante o teor da certidão de fls. 63.

Vistos etc.

Ante o teor da cota ministerial de fls. 64, redesigno a audiência para o dia 

28/05/2019, às 13h30min.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

 Cumpra-se, observando-se o endereço da vítima fornecido às fls. 64.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633525 Nr: 5099-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161 OAB MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA, devidamente 

qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, 

o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, diante da 

presente sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta 

sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Saem os presentes 

intimados. Às providências. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaRenato Marcelino 

Dolce de SouzaAcusado/AdvogadoCarina Rasia MachadoVítima

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665984 Nr: 14174-43.2017.811.0064

 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: SLDPS, PDPS, NLDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, 

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:OAB/MT 18.199, REUEL DE 

MEIRELES FELTRIN - OAB:21018/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14174-43.2017.811.0064 – Código 665984.

Vistos etc.

Cumpre consignar, inicialmente, que a requerente Stefane Lorraine de 

Paiva Santana atingiu a maioridade em janeiro de 2017, em plena fase de 

instrução probatória (certidão de nascimento acostada à fl. 13.vº).

 Diante disso, torna-se imprescindível a intimação pessoal da requerente 

para regularização de sua representação processual. É nesse sentido, 

aliás, que se orienta a jurisprudência, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTANDA QUE IMPLEMENTA 

MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. O implemento da maioridade do 

exequente, no curso do processo, exige intimação pessoal para 

manifestação acerca do interesse no prosseguimento da execução, e, em 

caso positivo, para regularização da sua representação processual. 

RECURSO PROVIDO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 

70077319739, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 17/04/2018) grifos nosso”.

 Portanto, intime-se pessoalmente Stefane Lorraine de Paiva Santana para 

que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667043 Nr: 104-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geremias Genoud Júnior - 

OAB:12.387/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 104-84.2018.811.0064 – Código 667043.

Espécie: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Indiciado: Jonas Moraes Pereira.

Data e horário: terça-feira, 03 de julho de 2018, 17h15min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro.

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, da advogada, do 

indiciado. Ausente a vítima.

Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido de juntada de procuração.

Ademais, consigno que a solenidade ficou prejudicada diante da ausência 

da vítima, embora devidamente intimada (fls. 88), dessa forma, dê-se vista 
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dos autos ao Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jonas Moraes Pereira

Acusado

 Rafaelly Priscila Rezende de Almeida

Advogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648940 Nr: 9247-68.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos etc.

Inicialmente, a audiência ficou prejudicada diante da ausência da vítima, 

embora devidamente intimada (fls. 159), assim, redesigno a audiência para 

o dia 28/05/2019, às 14h.

Acolho a pretensão deduzida pela defesa nesta oportunidade, com a 

aquiescência do digno Promotor de Justiça, no sentido de revogar a 

condição estabelecida na decisão de fls. 114/vº, sobretudo, para afastar 

a determinação judicial ali inserida, de que o acusado deva comparecer 

obrigatória e mensalmente perante este Juízo, conforme ali lançando.

 Saem os presentes intimados.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para vítima.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671930 Nr: 4250-71.2018.811.0064

 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: LOURIVAL PEREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA LUIZA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, 

REUEL DE MEIRELES FELTRIN - OAB:21018/0 MT

 Processo nº 4250-71.2018.811.0064 (Código 671930)

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a contestação encontra-se 

apócrifa (fls. 39/44).

 Assim, intime-se a patrona da parte requerida para suprir tal 

irregularidade, sob as penas da Lei.

Outrossim, tendo em vista o interesse da menor Polyana de Paiva Santana, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação (Artigo 

178, II, do Código de Processo Civil).

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 639429 Nr: 1076-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RITA DE CASSIA DE LIMA, Cpf: 

38787156172, Rg: 528243, Filiação: Antonio Francisco da Silva e Maria 

Isabel da Conceição, data de nascimento: 16/03/1954, brasileiro(a), natural 

de Angicos-RN, convivente, comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA RITA DE CASSIA DE LIMA, ACIMA 

QUALIFICADA, PARA QUE NO PRAZO DE (05) CINCO DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DO PETITÓRIO DE FLS.287/288

Despacho/Decisão: Processo nº 1076-25.2016.811.0064 -– Código 

639429.Vistos etc.Tendo em vista a necessidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do Código de Processo Civil, 

notadamente a vedação a que essa Magistrada decida sem oportunizar 

prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão surpresa (Artigo 10 

do Código de Processo Civil).Intime-se a parte executada, pessoalmente, 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do petitório de fls. 

287/288.Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo certificado pelo 

Oficial de Justiça que a diligencia restou prejudicada, DETERMINO a 

intimação da executada por edital, para que tenha ciência do respectivo 

pedido, nos termos do Artigo 275, § 2º do Código de Processo Civil. Ainda, 

considerando o teor das certidões de fls. 227/228, bem como em atenção 

ao disposto no Artigo 72, II, do CPC, nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para o patrocínio dos 

interesses da executada.Por fim, decorrido o período ora concedido para 

manifestação, com ou sem a juntada dos petitórios pertinentes, o que 

deverá ser certificado, conclusos para as providências 

cabíveis.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de junho 

de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 28 de junho de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662961 Nr: 11437-67.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT

 (...) Vistos etc.Inicialmente, oficie-se à Igreja Adventista do 7º Dia, no 

endereço: Avenida Goiânia, nº 250 ou 270, Bairro Liberdade, Telefone 045 

99152-0530, na pessoa do Pastor Geovane Chamba, a fim de encaminhar 

a cópia da carta referida pela testemunha Celso Vieira da Veiga e 

subscrita pelo acusado José Mário Vieira do Nascimento, devendo o 

referido documento ser enviado no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, 

ante a ausência de informação acerca do endereço da testemunha Julya 

Heloiza da Silva Rocha, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por 

seu digno Promotor de Justiça. Sem prejuízo, designo audiência para o dia 

24/10/2018, às 15h30min.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Saem 

os presentes intimados. Às providências. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaRonaldo Bezerra dos 

Santos AdvogadoJosé Mário Vieira do NascimentoAcusadoErnesto do 
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Nascimento EspíndolaTestemunha de defesaSinval da Fonseca 

GomesTestemunha de defesa Ana Rita Clara CardosoTestemunha de 

defesaEricson Stolze do NascimentoTestemunha de defesa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669036 Nr: 1747-77.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELVIS GALVÃO MACHADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:OAB/MT 18.199

 Processo nº 1747-77.2018.811.0064 (Código 669036)

Vistos etc.

Considerando a manifestação de fl. 106, nos termos do Artigo 10 Código 

de Processo Civil, abra-se vista à parte requerida, a fim de requerer o que 

de direito, isso no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, DETERMINO a intimação das partes e seus advogados, para 

que no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem 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, podendo ser 

sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação pelo Juízo.

Por fim, decorrido o período ora concedido para manifestação das partes 

nos termos acima elencados, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes, o que deverá ser certificado, conclusos para as providências 

cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 845107 Nr: 10030-49.2016.811.0003

 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): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, JOAQUIM 

DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - 

OAB:21421/MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o indiciado Joaquim dos Santos Martins, na pessoa de seu 

advogado Dr. Rafael Torsi de Oliveira a comprovar o cumprimento do 

acordo entabulado na audiência à fls.68, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805926 Nr: 16667-50.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:24143/O

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o Autor do Fato Daniel da Silva Torres, na pessoa de seu 

advogado Dr. CLEBER MENDES DO NASCIMENTO, a comprovar nos autos 

o depósito da 4ª parcela no valor de R$ 468,50, referente ao acordo da 

transação penal, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875253 Nr: 8531-93.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUCIO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO GIACOMOLLI - 

OAB:23678/O

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o indiciado EDIVALDO LUCIO DE LARA, na pessoa de seu 

advogado Dr. SAULO GIACOMOLLI para comprovar nos autos o 

cumprimento do acordo entabulado na audiência à fls.40, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748919 Nr: 7202-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MARAVILHA LTDA, ADEMIR GOETTERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa Indústria e Comércio de Madeiras Maravilha, na 

pessoa de seu advogado Dr. Danillo Henrique Fernandes para comprovar 

nos autos o depósito da quarta parcela da composição civil do dano 

ambiental, no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004758-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO FELIX LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004758-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: POSTO 

FELIX LTDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos 

etc. Em virtude da suspensão do expediente conforme portaria de nº 

841/2018-PRES, não será possível a realização da audiência marcada no 

ID de nº 13388879. Posto isto, redesigno-a para o dia 27 de agosto de 

2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 29 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001537-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GARCIA ONOFRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1001537-59.2018.8.11.0015 

Certifico que a contestação apresentada no ID 12715150 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

advogado da parte autora para manifestar, no prazo legal. SINOP, 4 de 

julho de 2018 Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001590-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CAMARGO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1001590-40.2018.8.11.0015 

Certifico que a contestação apresentada no ID 12715034 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

advogado da parte autora para manifestar, no prazo legal. SINOP, 4 de 

julho de 2018 Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001074-20.2018.8.11.0015

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:

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça gerada no ID 

12578830.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159751 Nr: 7077-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício do exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. Logo, PROCEDA-SE à pesquisa 

online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, 

em nome da parte executada Estanislau Luiz Chapla, inscrito no CPF n.º 

476.288.719-68, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

21.387,82 (vinte e um mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister. (...). Após, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 

dias.Intimem-se.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183882 Nr: 4923-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FARIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte 

exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192856 Nr: 14569-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIER E PALMIER CIA LTDA. ME, MARIA 

TEREZA PALMIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte 

exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78297 Nr: 6659-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BONIFÁCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:210137, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. (...).Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 164794 Nr: 12740-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAKI TARUMOTO, LUZIA CRISTINA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71198 Nr: 10793-97.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORIO ANTONIO CUTCHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte 

exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 329929 Nr: 9399-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES DA SILVA E HASHIMOTO DA SILVA 

-LTDA ME, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - OAB:MS/ 

12.809, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 194047 Nr: 15822-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEVADORES AMAZÔNIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETEM FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

ELETRÔNICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO SGARBI MARKS - 

OAB:OAB/SP 151.822

 Intimem-se as partes executadas acerca da constrição realizada nos 

autos, para querendo ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171657 Nr: 6897-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAQUE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 

- ME, JULIANA PIMENTEL DA SILVA, JHONATAN DA SILVA FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte 

exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Intime-se.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210196 Nr: 11147-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO ALVES PEREIRA, CAMILA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 
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do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte 

exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 7529-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPÓSITO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 "Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte 

exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90239 Nr: 7612-20.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, defiro subsidiariamente a 

pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de 

trânsito correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 dias. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88811 Nr: 6191-92.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUINDANI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS LTDA. 

- ME, IVOR LUIZ GUINDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Intimem-se as partes executadas acerca da constrição realizada nos 

autos, para querendo ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158089 Nr: 5250-06.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR LUIZ BATISTELLI, ADENIR JOSE 

BATISTELLI, LIONE ROMIO BATISTELLI, EDJANE CARVALHO BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT14.690-O, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS, MARCELO 

GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 "VISTOS CORREIÇÃO, Cuida-se de Ação de Execução, movida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de DALMIR LUIZ BATISTELLI, ADENIR 

JOSE BATISTELLI, LIONE ROMIO BATISTELLI e EDJANE CARVALHO 

BATISTELLI, visando o recebimento das cédulas de fls. 23/43. (...).De 

outro norte, ante a transação realizada entre as partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

fls. 149/151 e, em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo 

sob o nº 5250-06.2011.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO, movida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de DALMIR LUIZ BATISTELLI, ADENIR 

JOSE BATISTELLI, LIONE ROMIO BATISTELLI e EDJANE CARVALHO 

BATISTELLI, até a data aprazada para o pagamento da última parcela 

informada no acordo (30/06/2027). 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 Novo Código de Processo Civil. Intimem-se os advogados subscritores 

da petição de fls. 140/141, a respeito desta decisão.Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 116711 Nr: 9050-13.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA MACHINER - ESPÓLIO, 

REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA MACHINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da busca realizada às fls.174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31610 Nr: 2319-11.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DONISETE BARROS, MORETTI & 

ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - 

COTEMINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIMAR PASIN DE GODOY - 

OAB:OAB/PR 17.398, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ARIKAWA 

- OAB:113031/SP, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT 3.504-A, 

Priscila Kátia Miguel Fakine - OAB:OAB/MT 13.706-O

 .Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de importância, DETERMINO seja transferida para a 

conta depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, não sendo irrisórios, 

transfira-os imediatamente à conta depósitos judiciais.Neste caso, 

INTIME-SE a parte executada da constrição porventura realizada nos 

autos, para, querendo, ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 525, do aludido Codex.Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência.Não havendo a efetivação do 
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bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, INTIME-SE a parte exequente 

para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias.Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do 

citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais da seção 19 do 

capítulo 2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179457 Nr: 225-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA APARECIDA ALVES DA COSTA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:17.759-MT, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 

15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, defiro subsidiariamente a 

pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de 

trânsito correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 dias. Se aceito o bem constritado, 

penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, 

inclusive acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente 

sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do 

art. 840, § 2.º do CPC. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, 

sobretudo a credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a 

forma de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada 

mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. 

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209796 Nr: 10827-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. DE FREITAS-ME, DARCI BERNARDINO DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 13.701, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...).Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, defiro subsidiariamente a 

pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de 

trânsito correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 dias. Se aceito o bem constritado, 

penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, 

inclusive acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente 

sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do 

art. 840, § 2º do CPC. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, 

sobretudo a credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a 

forma de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada 

mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi 

indicada.Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 dias.Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181222 Nr: 2120-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M NOGUEIRA & CIA LTDA, DIEGO MALHEIRO 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito.Intime-se.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232218 Nr: 6969-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELITO LUIZ MINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Intime-se a parte executada acerca da constrição realizada nos autos, 

para querendo ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 113057 Nr: 5562-50.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPDM, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ADEMAR SANTANA FRANCO - OAB:4255/MT, CARLA ADELITA M. 

DAROLD VALCANAIA - OAB:12.697-MT, ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.224, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício do exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor ínfimo, defiro 

subsidiariamente a pesquisa no sistema INFOJUD, de modo a obter a última 

declaração de imposto de renda da parte executada.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. Cumprida as diligências acima, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for 

de direito. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 193705 Nr: 15474-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME FILHO, ROGERIO RODRIGUES 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON FABRICIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT-2.615, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15995/MT

 Intime-se a parte executada acerca da constrição realizada nos autos, 

para querendo ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 312738 Nr: 3031-62.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 "Vistos etc.Em razão de ter sido realizada instrução anterior, 

manifestem-se as partes se tem algo a reclamar ou provas outras a 

produzir justificando sua pertinência no prazo de 05 dias, sob pena de 

indeferimento. A seguir, conclusos. Intimem-se.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 207276 Nr: 8829-54.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CONTABILIDADE E 

CONTROLADORA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Pedido de buscas nos sistemas informatizados (Bacenjud, 

Infojud e Renajud), visando localizar endereços da parte acionada.

É o mínimo relatório. (...). Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a 

determinar a realização das pesquisas nos sistemas mencionados.

A seguir, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito.Intimem-se.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181737 Nr: 2657-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO CAMPING CLUBE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTO GIRO ENCARTELADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, MAURO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15.291-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT 

- 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7199/MT

 Intime-se a parte executada acerca da constrição realizada nos autos, 

para querendo ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 11958 Nr: 31-71.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NORTE DE MT - 

CREDINORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA MARTINS, MARCUS 

BERTOLAZZI MARTINS FILHO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerente para, no razo de 05 dias, comprovar a 

hipossuficiência momentânea sustentada, sob pena de indeferimento do 

pedido de assitência judiciária gratuita, uma vez que embora tenha 

argumentado que atravessa um período regime de liquidação extrajudicial, 

o fez de forma genérica sem nada demonstrar.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 2270-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARALMENDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte executa para cumprir determinação de 

decisão anterior consoante à p. 175.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Sinop-MT, 18 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 68995 Nr: 8653-90.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONATO CINTO - OAB:9011-MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSÉ DE CAMARGO 

- OAB:999/PR, MIGUEL TELLES DE CAMARGO - OAB:12041/PR

 Vistos etc.

Tendo em vista que o endereço constante na carta de intimação de p. 253 

é situado na zona rural, aparentemente localidade não atendida pelos 

serviços dos correios. Determino que seja feita a intimação da parte 

autora via Oficial de Justiça, como diligência do juízo, para dar seguimento 

ao feito em 05 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sinop-MT, 22 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169420 Nr: 4432-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMOWIDEA LTDA-ME, MARIA MARCIA 

PALHÃO KINZKOWSKI, MARCIO LUIZ KINZKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo suscitado à p. 127, pelo 

prazo de 01 ano, a teor, respeitadas e cumpridas pela parte exequente as 

regras dispostas no art. 921, inciso III, e §§ 1.° a 5.°, do CPC.

Intimem-se.
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 Cumpra-se.

Sinop – MT, 18 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 244729 Nr: 14907-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERMINO DE TOLEDO

 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: EVAIR FIABANE - OAB:19939/0 

MT, FELIPE PIETRO BIASI - OAB:20.488-MT

 Ex positis, admito os presentes e tempestivos embargos declaratórios. 

Todavia desacolho a pretensão neles deduzida para julgá-los 

improcedentes, ressalvada a manutenção da justiça gratuita ao 

embargado/exequente, por não haver, no mais, nenhuma omissão na 

decisão proferida às p. 150/152, razão pela qual a mantenho nos exatos 

moldes em que foi prolatada, devendo ser cumprida sem mais demora 

assim que precluir o prazo recursal.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 312738 Nr: 3031-62.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 Vistos etc.

Em razão de ter sido realizada instrução anterior, manifestem-se as partes 

se tem algo a reclamar ou provas outras a produzir justificando sua 

pertinência no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. A seguir, 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156869 Nr: 3951-91.2011.811.0015

 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: MICHELLE ALPINO BITTENCOURT, MATEUS ALPINO 

PADOVAN, TAISA ALPINO PADOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844

 Ante o retorno dos autos do contado judicial, intimem-se as partes para 

se manifestarem, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123007 Nr: 2177-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

- OAB:8195-A/MT, FLAVIO LOPES FERRAZ - OAB:148100/SP, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:

 Ante o aporte do cálculo do contador judicial, intime-se o executado a 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

r.decisão de fls. 223/231.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192287 Nr: 13949-15.2013.811.0015

 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: JOSIANE BERNARDES DE AGUIAR MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intime-se a requerida para efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento),nos termos da r.decisão de fls. 154 e cálculo acostado às fls. 164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215428 Nr: 15255-82.2014.811.0015

 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: FRANCISCA BARBOSA BENVINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BARBOSA BENVINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR P. CORREA DE BARROS - 

OAB:15.504-MT, Jonas Edu Gruen - OAB:17876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

 Pela r. decisão de p. 36 dos autos principais apensos cód. 209825, a 

autora foi agraciada com a justiça gratuita. O que, reconhecida na r. 

decisão de p. 12/13 destes autos, foram arbitrados honorários periciais, 

ditos provisórios, em 02 salários mínimos, a cargo do Estado de Mato 

Grosso.

 No entanto, contraditoriamente, no penúltimo parágrafo da r. decisão de p. 

42/44 foi determinado que a parte autora comprovasse o pagamento dos 

honorários periciais. O que gerou, nesta última linha de raciocínio, a 

errônea decisão de p. 49, que revogo, respeitando a benesse da justiça 

graciosa concedida a ela.

 Assim sendo, determino seja expedida certidão dos honorários periciais, 

a ser entregue ao senhor perito, para fins, se lhe aprouver, de execução 

em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168525 Nr: 3495-10.2012.811.0015

 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 FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA RONFIM GOBBI - 

OAB:OAB/MT 12.969, ÉRICA A. DINIZ PORFÍRIO - OAB:OAB/MT 14.027, 

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, VOLMIR RUBIM - 

OAB:OAB/MT 13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem 

acerca do cálculo apresentado às fls.229/231.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152692 Nr: 780-29.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCESSÃO DE ATAIDE DE SOUZA, LUZIA VIEIRA DE 

SOUZA, MARCELO VIEIRA DE SOUZA, ELIANA VIEIRA DE SOUZA, 

CARLOS ROGÉRIO SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEANA DEPINE GROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:/MT 19.982-O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A, 

VINICIUS DE PAULA - OAB:15.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 6280/B

 Ante a juntada do extrato/certidão do contador judicial às fls.497/499, 

intime-se a parte executada para o pagamento do valor devido, no prazo 

de 15 (quinze) dias sob pena de prosseguimento do feito com atos 

expropriatórios, nos termos da r.decisão de fls.492/494.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 239594 Nr: 11807-67.2015.811.0015

 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: NEIDE REGINA BROGIO SCHOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância, para no prazo legal, requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 155815 Nr: 2975-84.2011.811.0015

 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: EDMILSON LUIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCIADORA S/A 

-VOTORANTIM/ FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância, para no prazo legal, requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 65343 Nr: 5043-17.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON FERREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:7045

 Intime-se o advogado da parte exequente para providenciar, no prazo 

legal, o preparo da carta precatória expedida às fls.182 ou a retire em 

secretaria para cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 102106 Nr: 9086-89.2008.811.0015

 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: ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intime-se o advogado da parte requerida acerca do retorno dos autos da 

1ª Instância, para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006526-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA DE MARCHI DE MICHELI HISSANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIA TAGLIARI PASOLINI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 Centro , devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000472-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000472-29.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É O 

BREVE RELATÓRIO. DECIDO: 2. Recebo as emendas da inicial de ID 

13743100/ 13743131. 2.1. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

foi devidamente instruída com o contrato (ID 11462643), comprovando que 

o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte 

requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte 

requerida, consubstanciada no edital publicado em ID 13743123, haja vista 

que as tentativas de notificação extrajudicial no endereço fornecido no 

contrato pela autora restaram infrutíferas (ID 11462671/11462677). 3. 

Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 

2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. 

Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido 

e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial (ID 11462602 - Pág. 2). 5. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 6. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 7. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte 
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requerida, expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. 9. Por arremate, verifica-se que a parte 

requerente atribuiu à causa o valor de R$ 1.603,34 (um mil seiscentos e 

três reais e trinta e quatro centavos), no entanto, diante do poder-dever 

do juiz, conforme dispõe o §3º do artigo 292 do CPC, bem como 

considerando o inciso I, do referido artigo, determino, de ofício, a correção 

do valor atribuído à causa, para o valor de R$ 17.246,24 (dezessete mil 

duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), haja vista 

que tal quantia é condizente com o proveito econômico pretendido com 

eventual procedência da lide. Corrija-se na D.R.A. 10. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 26 de junho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002669-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO WAGNER FERREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

ADRIANA COSTA MAGALHAES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

Intimar o advogado do exeqüente para que no prazo de cinco (05) dias 

recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada 

para a Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade de proceder a intimação e 

demais atos, sendo que referidas guias que encontram-se disponíveis no 

site www.tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005834-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

 

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 das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

bairros Centro e no Jardim Jacarandás , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002842-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

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: Maria Vindilina II , devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001717-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI BERNARDINO DE FREITAS (EXECUTADO)

D. B. DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

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, nos 

bairros Centro e Jardim Maringá , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128019 Nr: 7234-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Dando cumprimento a sentença proferida às fls. 118/118-verso, 

procedo a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud do veículo indicado 

à fl. 115.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227045 Nr: 3910-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMAR ZEN JUNIOR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFISICOS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD em anexo, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197558 Nr: 629-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DE JESUS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) à executada, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos 
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autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, previamente a análise dos demais pedidos de fl. 118, com 

fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, intime-se 

o(a) executado(a), por meio de advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193751 Nr: 15518-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE 

ROD. NORTE MATO GROSSO - SINTRONORMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR FABIO, ALFA CONTABILIDADE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) aos executados, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD em anexo, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100828 Nr: 7848-35.2008.811.0015

 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): LUZIA STAZIAK NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que os valores encontrados em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) à executada são irrisórios face ao valor do débito 

exequendo, procedo ao desbloqueio, conforme extrato em anexo.

2. Por conseguinte, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125991 Nr: 5205-36.2010.811.0015

 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): LEVAIR THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD.

2. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

3. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio de advogado 

constituído ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

5. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170563 Nr: 5649-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUDA FERREIRA - ME, EDILEUDA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que os valores encontrados em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados são irrisórios face ao valor do débito 

exequendo, procedo ao desbloqueio, conforme extrato em anexo.

2. Por conseguinte, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156699 Nr: 3769-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADADBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRZ, VTZ, MHZ, ELZ, ERHZ, IFFZ, SRZ, MDFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo ou a existência 

de valores irrisórios face ao débito exequendo em contas bancárias de 

titularidade dos executados, conforme extratos em anexo, acolho o pedido 

de fl. 327 para fins de localizar bens em nome dos executados junto ao 

sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome dos executados, por 

meio do sistema Renajud, restando frutífera a diligência, conforme se 

verifica do extrato em anexo. Logo, passo a inclusão de restrição total de 

01 (um) veículo livre de restrições e de propriedade dos executados.

3. Pois bem. O Sistema Renajud não tem como finalidade a realização de 

penhora e sim, como estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) 

permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação 

de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base 

Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM”.

4. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 
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qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

5. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a localização do 

veículo, sob pena de baixa da restrição acima indicada.

6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150560 Nr: 11681-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ANDERSON 

HOFFMANN - OAB:3709-, THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO Nº 3245

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado são irrisórios face ao valor do 

débito exequendo, os quais procedi ao desbloqueio, conforme extrato em 

anexo, acolho o pedido de fls. 152/153 e, por conseguinte, passo a 

localizar bens em nome do executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os 

veículos localizados em nome do executado já possuem restrição, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254758 Nr: 636-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA SATO MARINS ALVES ME, ERIKA SATO 

MARINS, ANDRE LUIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) aos executados são irrisórios face ao valor do 

débito exequendo, os quais procedi ao desbloqueio, conforme extrato em 

anexo, acolho o pedido de fl. 53 e, por conseguinte, passo a localizar 

bens em nome dos executados junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome dos executados, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os 

veículos localizados em nome dos executados já possuem restrição, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163296 Nr: 11180-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETWORK ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS LTDA

 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: JOÃO BATISTA SANTANA - 

OAB:85022/RJ

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise do pedido de fl. 168, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos documentos que comprovem o vínculo entre 

a empresa registrada sob o CNPJ n. 00.897.160/0002-66 e a parte 

executada, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175804 Nr: 11442-18.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS, PÂMELA 

VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte exequente, por meio de carta com aviso de 

recebimento, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192579 Nr: 14277-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS, 

PÂMELA VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118868 Nr: 11176-36.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARIA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT, 
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LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de reiteração da penhora 

“online” (fls. 182/183) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de 

penhora.

2. Ademais, vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as 

diligências realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 143/144), qual seja, 

16.04.2015, se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora 

via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que 

observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 2012/0120242-4, Relator: Ministra 

ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013).

3. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 291079 Nr: 2967-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C. R. DAS NEVES NORTE, PAULO ROBERTO DAS 

NEVES NORTE, MERCÊS CRISTINA ROCHA DAS NEVES NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162358 Nr: 10119-12.2011.811.0015

 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): M. C. R. DAS NEVES NORTE, PAULO 

ROBERTO DAS NEVES NORTE, MERCÊS CRISTINA ROCHA DAS NEVES 

NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a inexistência de saldo em contas 

bancárias dos executados, conforme extrato de fls. 117/118, acolho o 

pedido de fl. 122 e, por conseguinte, passo a localizar bens em nome dos 

executados junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome dos executados, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os 

veículos localizados em nome dos executados M.C.R. das Neves Norte e 

Paulo Roberto das Neves Norte já possuem restrição, ao passo que não 

foram localizados veículos de propriedade da executada Merces Cristina 

Rocha das Neves Norte, conforme extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 13791 Nr: 3408-74.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIECDADML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção a petição de fl. 208, insta consignar que o Sistema Renajud 

não tem como finalidade a realização de penhora e sim, como estabelece o 

artigo 6º do seu regulamento, “(...) permite o envio de ordens judiciais 

eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de 

circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos 

automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM”.

2. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 

qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

3. Assim, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, indique a localização do veículo, sob pena de baixa da 

restrição acima indicada.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166212 Nr: 1017-29.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CDEECMDFDIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a inexistência de saldo em contas 

bancárias dos executados, conforme extrato de fls. 63/64, acolho o 

pedido de fl. 98 e, por conseguinte, passo a localizar bens em nome do 

executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os 

veículos localizados já possuem restrição, conforme extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121874 Nr: 1034-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOK DOS PÉS COMÉRCIO DE CALÇADOS 

LTDA ME, WEVLLA PAULA CHAVES NOVAIS SERANTES TEIXEIRA, 

JOUCIR SERANTES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro parcialmente os pedido de fls. 126/126-verso e, por conseguinte, 
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procedo a buscas junto ao Sistema Infojud, a fim de obter as 03 (três) 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada.

2. Com a resposta, tratando-se de dados protegidos por sigilo fiscal, 

determino que as informações obtidas junto a Receita Federal do Brasil 

sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em segredo de justiça 

somente com relação ao acesso aos autos, que deverá ser limitada às 

partes e seus respectivos advogados devidamente constituídos, devendo 

a Secretaria proceder com o necessário para identificação visual de tal 

condição.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190181 Nr: 11633-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA, RICARDO NEVES 

COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE MESQUITA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedidos de fls. 79 e, por conseguinte, determino a realização 

de buscas junto ao Sistemas Bacenjud, visando a localização do atual 

endereço do executado Evandro de Mesquita Lima e, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a 

intimação do executado, nos moldes da decisão de fl. 53.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246775 Nr: 16366-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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, GILSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189903 Nr: 11354-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

CRISSIUMAL LTDA, ANDRE CEZAR ALEXANDRE, JOSÉ AFONSO SOUSA 

BRAGA, PAULO ALEXANDRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

CARLA FABIANA EVERS BRUSAMOLIN - OAB:25948, DANIELLE SFAIR 

REIS - OAB:27568, FERNANDA PORTUGAL VALLIM - OAB:OAB/PR 

44599, HELAINE EUCLIDES GALERANI - OAB:29369, MARCOS 

ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR, RAMIRO JOÃO PREIS VARASCHIN - 

OAB:33.850/PR, TATIANE BERGER - OAB:232149/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 73493 Nr: 1971-85.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE ÓLEO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

LUBRIFICANTES LTDA., ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS, ALFEU 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RODRIGUES DIAS - 

OAB:58476, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - OAB:15766, 

JANAINA ACÁCIA RODRIGUES MORAES - OAB:8910-MT, ROGÉRIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido à fl. 694, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 3942-42.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARTURO RESENDE 

URRESTA - OAB:37298, JAILINE FRANCIELE FRASSON - OAB:7724/MT, 

MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
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 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247074 Nr: 16542-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEDRO CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 81 e, por conseguinte, determino a citação da 

parte executada por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que, efetue 

o pagamento da dívida, nos moldes da decisão de fl. 50.

2. Decorrido o prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que 

atua em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) 

especial da parte ré.

2.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção.

4. Após, retornem-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.: 222159 Nr: 952-29.2015.811.0015

 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): DANIELE GONÇALVES DA SILVA MEI, 

DANIELE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido à fl. 78, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171762 Nr: 6874-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE DERMACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEM CRISTINA MARQUES DA SILVA, JOSE 

FERNANDO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a certidão de fl. 82, nos termos do art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) do Estado de Mato 

Grosso, que atua na 2ª Vara Cível desta Comarca, como curador(a) 

especial da parte ré revel.

 2. Intime-se a(o) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

4. Após, retornem-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.: 172989 Nr: 8121-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZEMILDA LUIZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DE ARRUDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 

485, § 1º).

2. Decorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187539 Nr: 8788-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GRANDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MISCHI 

CASTIGLIONI - OAB:SP/274.854, NATALY HEITOR MARTINI - 

OAB:15.501-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado são irrisórios face ao valor do 

débito exequendo, os quais procedi ao desbloqueio, conforme extrato em 

anexo, acolho os pedidos de fls. 98/99 e, por conseguinte, passo a 

localizar bens em nome do executado junto ao sistema Renajud e Infojud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome da parte executada, 

por meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, vez 

que não foram encontrados veículos de propriedade de Construtora 

Grando Ltda., conforme extrato em anexo.

3. Assim, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada 

disponíveis junto ao convênio.

4. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

5. Em seguida, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito.

5.1. Assinalo que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

6. Decorrido o prazo do item “5”, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118868 Nr: 11176-36.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARIA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT, 

LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que os valores encontrados em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) à executada são irrisórios face ao valor do débito 

exequendo, procedo ao desbloqueio, conforme extrato em anexo.

2. Por conseguinte, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155795 Nr: 2964-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO MARIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADECLECY FERREIRA 

MARQUES JUNIOR - OAB:MT - 4.105/O, SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio de seu(s) 

advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122886 Nr: 2055-47.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR 

- OAB:11785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise da petição de fls. 452/453, certifique-se a Sra. 

Gestora o decurso do prazo para pagamento assinalado à fl. 450.

2. Em seguida, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174250 Nr: 9628-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEIDE DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Consigno que procedi as diligências necessárias junto aos Sistemas 

Renajud e Infojud, conforme extrato anexo.

 2. Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 117/118.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 84523 Nr: 1968-96.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA., VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO, AMÉLIA CARRARA 

SCHENATTO

 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: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Consigno que procedi as diligências necessárias junto aos Sistemas 

Renajud e Infojud, conforme extrato anexo.

 2. Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 181/182

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190935 Nr: 12540-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENICE DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de fl. 480, 

consignando-se que a inércia ensejará na presunção de pagamento 

integral do débito e a consequente extinção da presente execução.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193751 Nr: 15518-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE 

ROD. NORTE MATO GROSSO - SINTRONORMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR FABIO, ALFA CONTABILIDADE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fls. 

235/237) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. 

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CRÉDITO 

ALIMENTAR - URGÊNCIA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - 

PENHORA - SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE ATÉ O VALOR DO 

CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A penhora 

on line é um sistema inovador utilizado pelo poder judiciário, com apoio no 

art. 655 do CPC que dá preferência à penhora em dinheiro, para viabilizar 
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de forma mais célere a garantia da execução, permitindo aos Juízes, 

através de solicitação eletrônica, bloquear instantaneamente as 

contas-correntes do executado. Contudo, a referida medida deverá ser 

utilizada de forma proporcional e razoável. Resta pacífico no Superior 

Tribunal de Justiça que após o advento da Lei nº11.382/06, não se faz 

necessário o esgotamento de outros meios para se proceder à penhora 

"on line", frente a expressa ordem prevista na nova disposição do art. 655 

do CPC. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.04.323401-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, 

publicação da súmula em 26/02/2014).

2. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197558 Nr: 629-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DE JESUS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de reiteração da penhora 

“online” (fl. 118) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de 

penhora.

2. Ademais, vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as 

diligências realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 94/95), qual seja, 

29.05.2017, se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora 

via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que 

observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 2012/0120242-4, Relator: Ministra 

ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013).

3. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100828 Nr: 7848-35.2008.811.0015

 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): LUZIA STAZIAK NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de reiteração da penhora 

“online” (fl. 106/107 e 109) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 

do Código de Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins 

de penhora.

2. Ademais, vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as 

diligências realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 98/99), qual seja, 

27.06.2017, se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora 

via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que 

observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 2012/0120242-4, Relator: Ministra 

ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013).

3. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264304 Nr: 6124-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SCHEFFER

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 69/71, indefiro o pedido de busca de 

eventuais valores depositados em conta bancárias ou bens de titularidade 

do requerido através dos convênios Bacenjud e Renajud, pois assiste ao 

executado o direito de pagar em 3 (três) dias, conforme dispõe o art. 829, 

“caput”, do Código de Processo Civil e, em conformidade com o disposto 

nos arts. 242 e 248, § 1º, do aludido diploma legal, faz-se necessário que 

a citação seja na pessoa do executado, sob pena de nulidade (art. 803, 

inciso II, CPC), o que não é o caso dos autos, pois a carta de citação pelo 

correio foi recebida por terceiro (fl. 62-verso). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE, EM REGRA, 

DE ENTREGA PESSOAL AO DESTINATÁRIO (art. 248, § 1º, do CPC/2015). 

Aviso de recebimento assinado por terceiro. Ausência de prova de que o 

executado tomou conhecimento da execução contra ele ajuizada. 

Alegação de má-fé da agravante não acolhida. Decisão que considerou 

inválida a citação mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 

20233708120178260000 SP 2023370-81.2017.8.26.0000, Relator: Pedro 

Kodama, Data de Julgamento: 11/04/2017, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 11/04/2017).

2. Também não restou demonstrado que o executado se amolda as 

exceções indicadas no art. 242 e art. 248, § 4º, ambos do Código de 

Processo Civil.

3. Destarte, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273579 Nr: 11985-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise do pedido de citação por edital formulado à fl. 

35/35-verso, determino a realização de buscas junto ao Sistemas 

Bacenjud e Infojud, visando a localização do atual endereço do executado 

Anderson Alysson Brandt Martini.

1.1. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a 

citação do executado, nos termos da decisão de fl. 27.

 2. Restando infrutífera as diligências do item “1.1”, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de citação por edital.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 170563 Nr: 5649-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUDA FERREIRA - ME, EDILEUDA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de reiteração da penhora 

“online” (fl. 111) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de 

penhora.

2. Ademais, vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as 

diligências realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 88/89), qual seja, 

29.02.2016, se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora 

via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que 

observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 2012/0120242-4, Relator: Ministra 

ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013).

3. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156699 Nr: 3769-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADADBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRZ, VTZ, MHZ, ELZ, ERHZ, IFFZ, SRZ, MDFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fl. 

327) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. 

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CRÉDITO 

ALIMENTAR - URGÊNCIA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - 

PENHORA - SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE ATÉ O VALOR DO 

CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A penhora 

on line é um sistema inovador utilizado pelo poder judiciário, com apoio no 

art. 655 do CPC que dá preferência à penhora em dinheiro, para viabilizar 

de forma mais célere a garantia da execução, permitindo aos Juízes, 

através de solicitação eletrônica, bloquear instantaneamente as 

contas-correntes do executado. Contudo, a referida medida deverá ser 

utilizada de forma proporcional e razoável. Resta pacífico no Superior 

Tribunal de Justiça que após o advento da Lei nº11.382/06, não se faz 

necessário o esgotamento de outros meios para se proceder à penhora 

"on line", frente a expressa ordem prevista na nova disposição do art. 655 

do CPC. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.04.323401-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, 

publicação da súmula em 26/02/2014).

2. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125991 Nr: 5205-36.2010.811.0015

 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): LEVAIR THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fl. 

267) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. 

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CRÉDITO 

ALIMENTAR - URGÊNCIA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - 

PENHORA - SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE ATÉ O VALOR DO 

CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A penhora 

on line é um sistema inovador utilizado pelo poder judiciário, com apoio no 

art. 655 do CPC que dá preferência à penhora em dinheiro, para viabilizar 

de forma mais célere a garantia da execução, permitindo aos Juízes, 

através de solicitação eletrônica, bloquear instantaneamente as 

contas-correntes do executado. Contudo, a referida medida deverá ser 

utilizada de forma proporcional e razoável. Resta pacífico no Superior 

Tribunal de Justiça que após o advento da Lei nº11.382/06, não se faz 

necessário o esgotamento de outros meios para se proceder à penhora 

"on line", frente a expressa ordem prevista na nova disposição do art. 655 

do CPC. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.04.323401-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, 

publicação da súmula em 26/02/2014).

2. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227045 Nr: 3910-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMAR ZEN JUNIOR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFISICOS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fls. 

44/45) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. 

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CRÉDITO 

ALIMENTAR - URGÊNCIA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - 

PENHORA - SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE ATÉ O VALOR DO 

CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A penhora 

on line é um sistema inovador utilizado pelo poder judiciário, com apoio no 

art. 655 do CPC que dá preferência à penhora em dinheiro, para viabilizar 

de forma mais célere a garantia da execução, permitindo aos Juízes, 

através de solicitação eletrônica, bloquear instantaneamente as 

contas-correntes do executado. Contudo, a referida medida deverá ser 

utilizada de forma proporcional e razoável. Resta pacífico no Superior 

Tribunal de Justiça que após o advento da Lei nº11.382/06, não se faz 

necessário o esgotamento de outros meios para se proceder à penhora 

"on line", frente a expressa ordem prevista na nova disposição do art. 655 

do CPC. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.04.323401-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, 

publicação da súmula em 26/02/2014).

2. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.
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3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 44445 Nr: 8919-14.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da inércia da parte exequente (fls. 517 e 518-verso), determino o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92687 Nr: 10021-66.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASOLINI & PASOLINI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CARLOS MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 90932 Nr: 8291-20.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, observado o endereço 

indicado na petição inicial, para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259337 Nr: 3290-39.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS NAGATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:3524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224542 Nr: 2470-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELYN NAIANA GIACOMELLI, IURI YLISIO 

CARDOSO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro parcialmente os pedidos de fls. 66/69 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço dos executados 

Suelyn Naiana Giacomelli e Iuri Ylsio Cardoso Andrade e, para tanto, junto 

aos autos o extrato de protocolamento emitido pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

dos executados, nos moldes da decisão de fl. 37.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 20986 Nr: 4657-26.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO RAUBER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - 

OAB:18577/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PIZZOLOTTO 

NETO - OAB:6756B

 Vistos em correição permanente.

1. Expeça-se o atinente mandado de avaliação e penhora, conforme 

requerido às fls. 294/295.

2. Com a juntada do mandado, intime-se a parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de arquivamento.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. 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.: 123107 Nr: 2277-15.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPRIANO COSTA SILVA - ESPÓLIO, 

FRANCISCA DAS CHAGAS DE ANDRADE AMARAL, IARA ANDRADE 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em 

que deverá regularizar sua representação processual, vez que a 

advogada Simone Bessold, OAB/MT n. 17.545-O, que peticionou às fls. 45, 

53, 57/59 e 61, não possui procuração nos autos, sob pena de extinção, 

sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125723 Nr: 4936-94.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBF LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que não há pedidos formulados na petição de fls. 

324/325, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 302350 Nr: 9810-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBF LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 294470 Nr: 5016-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. SALGUEIRO MARQUES, ANTONIO SALGUEIRO, 

APARECIDA GOBO SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte embargante, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na íntegra o despacho de fl. 21, 

juntando aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica “R. Salgueiro 

Marques”, bem como seus documentos pessoais e, ainda, para que 

regularizem sua representação processual, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216248 Nr: 15829-08.2014.811.0015

 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): EDERVAL PEREIRA DA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação ao presente feito do montante indicado à fl. 

56.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio de advogado 

constituído ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação, intimando-se, na sequência, 

a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão.

4. No mais, em atenção a petição de fls. 89/90, assinalo que o Sistema 

Renajud não tem como finalidade a realização de penhora e sim, como 

estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) permite o envio de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de 

circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos 

automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM”.

4.1. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 

qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

4.2. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a localização do 

veículo, sob pena de baixa da restrição acima indicada.

4.3. Decorrido o prazo, sem prejuízo das determinações dos itens 

anteriores, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205455 Nr: 7345-04.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO WALKER, CARLOS MELGAR NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:8927/SC

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a certidão de fl. 131, com o fito de evitar qualquer alegação de 
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nulidade, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo 

Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio dos advogados constituídos às 

fls. 122/125, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

3. Na sequência, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

preclusão.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118275 Nr: 10604-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK, JOSÉ SCHUNAK

 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:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189368 Nr: 10718-77.2013.811.0015

 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): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

SOBRINHO LTDA., ROMILDA OLIVEIRA DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171499 Nr: 6575-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU DAL' BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT, GUSTAVO CASTELLANI COSTI - OAB:OAB/MT 14769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 7469 Nr: 451-08.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA HZ DA AMAZONIA 

LTDA, HELMUTH OTTO ZUBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NELSON 

NASCIMENTO - OAB:RS-17.503

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedido de fls. 228/237 e, por conseguinte, procedo a buscas 

junto ao Sistema Infojud, a fim de obter as 03 (três) últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada.

2. Tendo em vista a busca exitosa, tratando-se de dados protegidos por 

sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita Federal 

do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em segredo 

de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá ser 

limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181036 Nr: 1913-38.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B, Eloane Valentim Evangelista - OAB:20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Proceda-se a anotação na capa dos autos quanto aos procuradores da 

parte exequente, se necessário.

2. Defiro o pedido de fls. 94/95 e, por conseguinte, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

3. Após o decurso do prazo acima, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 90509 Nr: 7877-22.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR GOMES DE AMORIM, EDITE 
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CANABARRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA TAPPARO 

BERNARDON - OAB:MT/12277, RICARDO DELGADO PRETI - 

OAB:9703-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, compulsando os autos, verifica-se que as fls. 315 e 

316 encontram-se numeradas em duplicidade, bem como ausentes as fls. 

317 a 336. Destarte, determino que a Sra. Gestora proceda o necessário 

para regularização da numeração das páginas do presente feito.

2. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

2.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

2.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 3. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172785 Nr: 7754-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES SOBRINHO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIDIAS RODRIGUES PEREIRA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 90226 Nr: 7579-30.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, proceda-se a Secretaria da Vara a correta juntada das 

fls. 19/30 e demais adequações necessárias, em conformidade com o art. 

329, inciso II, da CNGC/MT.

2. Ante a certidão de fl. 100, chamo o feito à ordem e, por conseguinte, 

nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) 

Defensor(a) Público(a) do Estado de Mato Grosso, que atua na 2ª Vara 

Cível desta Comarca, como curador(a) especial da parte ré citada por hora 

certa.

 3. Intime-se a(o) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

4. Após, retornem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189425 Nr: 10781-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PEREIRA ROCHA

 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

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que, instada a se manifestar nos autos acerca da petição 

do executado indicando o pagamento do débito exequendo, a parte 

exequente quedou-se inerte, presume-se a satisfação integral do débito a 

que se referem os presentes autos.

2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

3. Sem custas, em razão da benesse da justiça gratuita concedida à parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios.

4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

5. 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.: 270747 Nr: 10268-32.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMERY DE FATIMA BARZOTTO LABREA FERREI, 

FERNANDO LABREA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djenane Nodari - OAB:13824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada 

impugnação ao presente autos pela parte executada. Certifico ainda que, 

nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 1.205 da 

CNGC-MT, que INTIMO a parte exequente a manifestar-se no presente 

autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261417 Nr: 4544-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO CALISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o advogado (a) da parte autora, para 

manifestar-se quanto a correspondência de fls. 50 que foi devolvida pela 

EBCT no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200692 Nr: 3326-52.2014.811.0015

 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): JOSÉ DIOGENES MEIRA

 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: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 
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1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte exequente a manifestar-se quanto 

a parte final da decisão de fls. 81 verso que segue parcialmente 

transcrita: "(...)Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 110376 Nr: 2713-08.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865, MARCOS DE 

REZENDE ANDRADE JÚNIOR - OAB:188.846SP, RAFAEL ORTIZ 

LAINETTI - OAB:211647/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ciente do acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (fls. 170/174).

2. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 147/147-verso e, 

não havendo requerimentos, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011375-60.2017.8.11.0015

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:

FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico em cumprimento ao r. mandado de 

BUSCA E APREENSÃO que efetuei diligências no endereço do mandado e 

lá estando NÃO FOI POSSÍVEL proceder a BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito no mandado em virtude de não encontrá-lo, nem tampouco a 

devedora FLÁVIA PEREIRA DA SILVA. No endereço constatei que há 

duas residências, sendo que do lado esquerdo fica nos fundos, com 

portão lateral marron e não há qualquer veículo ou marca de saída e 

entrada de veículos no local. Verifiquei que não há vizinhos para dar 

informações acerca da devedora(lotes vazios). O referido é verdade e 

dou fé. SINOP/MT, 8 de fevereiro de 2018. EDUARDO PEREIRA DA SILVA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005181-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA CHAVES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIJHONES ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Veneza, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007472-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do embargado para que especifique as provas que 

pretende produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a 

sua finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

e/ou preclusão, e no mesmo prazo diga se pretende seja designada 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007472-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do embargante para que especifique as provas que 

pretende produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a 

sua finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

e/ou preclusão, e no mesmo prazo diga se pretende seja designada 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003967-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCE INES FINKLER DE CAMARGO OAB - PR33799 (ADVOGADO)

GLAUCI ALINE HOFFMANN OAB - PR42569 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR LIZETE ZANELATO (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da parte autora 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 Perola, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... 

Intime-se a autora para que, no prazo de 30 dias, comprove o recolhimento 

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, sob pena de devolução da presente 

missiva ao juizo de origem. Com a juntada, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a devolução da presente deprecata. Intime-se. Cumpra-se. 
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003045-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

 

Reiterar a intimação da advogada da Autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias traga aos autos o acordo celebrado com o Réu ou requeira a 

desistência da ação, sob pena de não homologação do acordo, visto que 

já decorreu e muito o prazo de suspensão requerido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001293-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVCOMP INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do Autor para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção, tendo em vista o não cumprimento do mandado, conforme 

despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 

12984530. Proceda-se as retificações necessárias. Após, intime-se o 

Autor para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal do 

Autor, consignando as mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005638-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACRO AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO)

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FRANCA (EXECUTADO)

LUAN RENATO DA ROZA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito ante o 

retorno da carta precatória constante do ID 13967612, sem a citação do 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001464-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA LOPES FARIAS (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada 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 Jardim das Oliveiras, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002357-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR COLOMBO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível desta Comarca de 

SINOP/MT, Excelentíssimo Senhor Doutor CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE 

MELLO, e, extraído dos autos de CÓDIGO 1002357-78.2018.8.11.0015 

(MANDADO DE CITAÇÃO – ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – em que BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A move em desfavor de VALMIR COLOMBO. Diligenciei junto ao 

endereço constante no mandado, RUA DINO RICARDO LORENZETTI, 809, 

LOTEAMENTO ALTO DA GLÓRIA, SINOP - MT - CEP: 78558-403 OU RUA 

DIRSON JOSÉ MARTINI, 1290, SETOR INDUSTRIAL, EM SINOP – MT, bem 

como em vários outros endereços, local onde em data de 25 de abril de 

2018, às 10h40, PROCEDI com a BUSCA e com a APREENSÃO do bem 

objeto: VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL G6 CITY 1.0 8V 

2P, CHASSI 9BWAA05UXDP140833, PLACA OBK 1877, RENAVAM 

498667090, COR BRANCA, ANO 12/13, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, em 

seguida PROCEDI com a CITAÇÃO de VALMOR COLOMBO, por todo o teor 

do presente mandado, sendo que logo após a leitura do mesmo exarou 

sua nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. Certifico ainda 

que, após a localização do BEM OBJETO, bem como os procedimentos 

referentes à APREENSÃO, foi comunicado a parte autora, através de seu 

representante legal RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA (CPF Nº. 

042.476.101-71 - com endereço junto à sede da parte autora), para que 

providenciasse a remoção do veículo, no entanto, por ele foi afirmado que 

a parte autora não possui interesse na remoção do BEM OBJETO VEÍCULO 

MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL G6 CITY 1.0 8V 2P, CHASSI 

9BWAA05UXDP140833, PLACA OBK 1877, RENAVAM 498667090, COR 

BRANCA, ANO 12/13, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, haja vista o veículo 

estar batido, possivelmente com perda total, conforme foto em anexo. Este 

meirinho empreendeu todas as diligencias necessárias para o cabal 

cumprimento ao presente mandado, inclusive CITANDO o senhor VALMIR 

COLOMBO, porem a parte autora manifesta que não possui interesse na 

remoção no BEM OBJETO de BUSCA E APRENSÃO. Desta forma devolvo 

o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. Sinop/MT,. 02 de maio de 2018 VALTER MORTELARO 

LOPES OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009285-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. P. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. RODRIGO FRASSETTO GOES para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências solicitadas 

através do ID 11429786, sendo duas diligências ao bairro setor residencial 

sul, devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia de complementação de diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior repasse a oficiala de justiça, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001125-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. L. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001125-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TEREZINHA DE LOURDES 

ANTONELLI Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamento S/A ingressou 

com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, contra Terezinha de Lourdes Antonelli. A liminar foi 

deferida, ID. 5471294. Tentou-se a citação da Ré e a busca e apreensão 

do bem, mas ambos os atos restaram infrutíferos, ID. 6107314 e ID. 

9501873. Por petição de ID. 12386987, o Autor, requereu a desistência da 

ação. Diante disso, e considerando que a ré sequer foi citada, homologo 

por sentença o pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o 

levantamento de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o 

objeto desta demanda. Considerando a desistência do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002145-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002145-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLODOMIR DE SOUZA MACEDO Vistos, etc... Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A ingressou com a presente ação 

de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra 

Clodomir de Souza Macedo. A liminar foi deferida, ID. 12390024. Tentou-se 

a citação do Réu e a busca e apreensão do bem, mas ambos os atos 

restaram infrutíferos, ID. 12667576 Por petição de ID. 12946791, o Autor, 

requereu a desistência da ação. Diante disso, e considerando que o Réu 

sequer foi citado, homologo por sentença o pedido de desistência, 

julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual restrição determinada 

por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Considerando a desistência 

do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-26.2018.8.11.0015

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:

YANCA PALLOMA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000123-26.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: YANCA PALLOMA DA 

SILVA DE OLIVEIRA Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S/A 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra Yanca Palloma da Silva de Oliveira. A 

liminar foi deferida, ID. 11310193 Tentou-se a citação da Ré e a busca e 

apreensão do bem, mas ambos os atos restaram infrutíferos, ID. 

12552487. Por petição de ID. 12619374, o Autor, requereu a desistência 

da ação, informando que a Ré quitou o débito. Diante disso, e 

considerando que a Ré sequer foi citada, homologo por sentença o pedido 

de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Considerando a 

desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002917-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1002917-88.2016.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAQUELINE DE 

MORAES ESTEVES Vistos, etc... Trata-se de ação de busca e apreensão, 

com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada pelo Bradesco 

Financiamentos contra Jaqueline de Moraes Esteves, visando à apreensão 

do bem alienado fiduciariamente em seu favor, ou seja, um veículo/modelo 

Citroen C3 GLX, ano/modelo 2008/2009, cor Vermelha, placa MEY0286, 

chassi: 935FCKFV89B503967. Tal medida se deu em virtude da Requerida 

estar inadimplente com as parcelas vencidas em 04/07/2016 a 04/12/2016 

do contrato de alienação fiduciária. O débito referente às parcelas 

vencidas somou a importância de R$ 4.026,00, e as parcelas vincendas 

R$ 12.592,10 (ID. 4778076). Com a inicial vieram os documentos de Id. 

4367660, Id. 4367664, Id. 4367680, Id. 4367691, Id. 4367697, Id. 4367700. 

A liminar foi deferida (Doc. Id. 6056873), o mandado cumprido, e a 

requerida devidamente citada (Doc. Id. 9050600- pág. 04), para que no 

prazo de cinco dias pagassem e/ou no prazo de 15 dias oferecessem 

contestação. O bem foi apreendido e depositado nas mãos do 

representante do requerente (Doc. Id. 9050600- pág. 03). A requerida, 

embora citada, permaneceu inerte, ou seja, não purgou a mora e nem 

contestou o pedido, tornando-se dessa forma, revel, (Doc. Id. 9508863). 

Após, vieram-me conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se 

de ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, 

ajuizada pelo Bradesco Financiamentos contra Jaqueline de Moraes 

Esteves. A requerida foi citada, porém, não purgou a mora e nem 

contestou a ação, reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. Diante disso, com fundamento no art. 3º, §§ 1º e 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, julgo procedente a presente Ação de Busca e 

Apreensão, e, consequentemente, torno definitiva a liminar concedida, 

consolidando, nas mãos do requerente, o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem alienado fiduciariamente. Condeno a requerida nas 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, devidamente atualizado. Com o trânsito em julgado da 

sentença, oficie-se ao DETRAN, dando-lhe ciência desta decisão, e, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se. (art. 1.284 da CNGC). Havendo 

manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se os autos, 

sem ônus para as partes. Havendo pedido para cumprimento de sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de 

segunda fase. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005859-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA FERNANDES DE SENA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pelos Oficiais de Justiça conforme ID 

13868796 no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 
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Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior repasse aos oficiais de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004985-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ROSA FALEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DE 

MINAS GERAIS - ASTRANSMIG (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos informando o atual endereço da requerida, visto que a 

correspondência encaminhada para citação retornou sem o devido 

recebimento, com a informação de que a mesma mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002859-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RICARDO DA SILVA MOURA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos quanto as buscas realizadas através dos sistemas 

Renajud e Infojud as quais restaram inexitosas. Ainda, para que no mesmo 

prazo efetue o depósito de três (3) diligências ao Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e 

intimação, no bairro Jardim das Violetas, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 184201 Nr: 5267-71.2013.811.0015

 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: ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13372, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Por essas razões, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento 

nos arts. 186 e 927 e seguintes, todos do C.C., e art. 5º, inciso X, da C.F., 

julgo procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica 

entre o Sr. Carlos Eduardo de Giuli e o Banco/requerido, bem como, para 

determinar que este pague a autora, a título de reparação pelos danos 

morais causados, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros 

a partir do ato ilícito, fls. 19, 23.02.2013, Súmula 54 do STJ, e correção a 

partir desta sentença, Súmula 362 do STJ, e ainda, para condena-lo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% sobre o valor da condenação.Diante desta sentença, confirmo a 

tutela antecipada concedida, fls. 78/81, para, com o trânsito em julgado, 

determinar que o SPC retire, definitivamente, dos seus cadastros de 

inadimplentes, o nome do falecido com relação a qualquer dívida junto ao 

banco/requerido.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e mais honorários de segunda fase.P.R.I.C. Sinop, 03 de 

julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173546 Nr: 8761-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BORDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca do depósito 

efetuado pelo requerido no valor de R$9.331,67, conforme guia de fls.88, 

referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 324958 Nr: 6278-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ZALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.111-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. CELSO SALES JUNIOR 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. 17, 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.: 317831 Nr: 1538-61.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Ossuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:MT - 3.839/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:MT/3589-B

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA 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. 40, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br, sob pena de devolução da carta precatória ao juízo de 

origem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77103 Nr: 5484-61.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARQUES RACHE - 

OAB:32487/RS, MAURICIO MARQUES SBEGHEN - OAB:62175-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Intimar o advogado da credora Dr. MAURICIO AYRES RAMOS e do 

devedor Dr. FABIO RICARDO CAVINA de que fora designado pela leiloeira 

pública Cirlei Freitas Balbino da Silva, os dias 22/08/2018, a partir das 

10:00 horas e 22/08/2018, a partir das 13:00 horas, para realização do 

le i l ão ,  os  qua i s  se rão  rea l i zados  a t ravés  do  s i t e 

www.balbinoleilões.com.br.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 419 de 548



 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 326270 Nr: 7218-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FOPPA

 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 cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Nossa Senhora Aparecida, 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.: 324343 Nr: 5858-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN AIR BERTOLINI, JOSIANE BERTOLINI

 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 cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

município de Santa Carmem, 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.: 322621 Nr: 4725-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA GORETE DOS SANTOS VIEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE BOEIRA ZATORRE - 

OAB:7449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. JOSELAINE BOEIRA ZARORRE 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 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.: 318667 Nr: 2105-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DIAS MOREIRA - EPP, MÁRCIA MARIA 

DIAS MOREIRA, ORLANDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

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. 21, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159301 Nr: 6593-37.2011.811.0015

 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: GILMAR CORDOVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEREZ MARTINS -STOP ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FRANCISCO 

CAVALCANTE - OAB:MT/ 9435

 Intimar a advogada do autor Dra. SILVIA RYBA DE OLIVEIRA e do 

requerido Dr. DAVI FRANCISCO CAVALCANTE para que se manifestem e 

requeiram o que entederem de direito sobre os ofícios de fls. 66, 68, 69/75 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314524 Nr: 17296-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELÇO DURIGON, LURDES ROSSONIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI ROSANHA DESSBESSEL, ROQUE LUIZ 

ANDRIOLI, NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JIANCARLO LEOBET para que no prazo 

de cinco (05) dias, efetue o depósito de 02 (duas) diligências no Bairro Lic 

Norte e 01 (uma) diligência no bairro Jardim Imperial, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 297477 Nr: 6910-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZIEL MATOS HLANDA - 

OAB:OAB/MS 5628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME BANDEIRA RODRIGUES 

- OAB:OAB/RS 41.259

 Vistos, etc...

Diante da petição de fls. 78, determino o cancelamento da audiência 

designada para o dia 05/07/2018.

Devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

 Às Providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 284588 Nr: 18700-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230-B, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:MT-16.681-O, MARIA LINEIDE R. A. MACHADO - OAB:4.542-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se verifica às fls. 32 da presente missiva, a testemunha 

arrolada pela autora não foi intimada para comparecer à presente 

audiência em razão da sua não localização pelo Sr. Oficial de Justiça. 

Intimada a se manifestar sobre a não localização da testemunha, a autora 

quedou-se inerte. Desta forma, determino a devolução da presente carta 

precatória com as homenagens de estilo. Dou os presentes por intimados 

em audiência. Nada mais para constar mandou o MM. Juiz que se 

encerrasse o presente termo que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu ___________ (Anderson Shoji Manzano 

Nogami) Assessor, que o digitei. Eu __________________ (Vânia Maria 

Nunes da Silva) Escrivã Designada, que conferi e assino.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012848-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CARDOSO GAMEZ NUNEZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA COSTA CARDOSO GAMEZ NUNEZ OAB - SP174976 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORI SILVANO ENGSTER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012848-81.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARINA 

CARDOSO GAMEZ NUNEZ - ME REQUERIDO: LORI SILVANO ENGSTER DA 

SILVA Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

missiva foi deprecada para o Juizado Especial local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, declino da competência e determino a redistribuição do 

presente feito ao Juizado Especial desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006406-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GALDINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA BRANCA CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006406-65.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006410-05.2018.8.11.0015

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:

JOAO PAULO BORGES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006410-05.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida, observando o endereço constante do contrato de 

alienação fiduciária e, em caso negativo, mediante protesto do título, a fim 

de que comprove a mora desta, nos termos do artigo 2º, § 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO 

CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO 

DA MEDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora é pressuposto essencial à ação de 

busca e apreensão, a inexistência de sua notificação ou a realização de 

protesto com notificação por edital, sem que sejam esgotados outros 

meios pessoais de ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. 

Nas causas que não houver condenação, os honorários serão fixados 

mediante apreciação equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as 

normas das alíneas a, b e c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se 

faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos 

utilizados com fins de prequestionamento. Inexistentes argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. 

(AgR 55249/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 

11/06/2015). “PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL 

-PROCEDIMENTO PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO 

CORREIO SEM ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - 

REQUISITO ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E 

REGULAR DO PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. "Não houve sequer tentativa de localizar o 

alienante, já que a carta registrada foi devolvida pelo correio em razão de 

não haver entrega domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de 

procura infrutífera, mas apenas ausência de procura, e esta não é uma 

das hipóteses elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta 

os serviços relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. 

Destarte, tal circunstância não autoriza que se dispense a formalidade 

legal, cujo fito é prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a 

subtração do bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente 

cientificado e ter a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, 

assim, retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de 

constituição e desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto 

de extinção ". (TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, 

Data de Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” No mesmo prazo, intime-se a parte requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006483-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLY SALES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006483-74.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 
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Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006122-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L G MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

GIOVANI ELICKER (EXECUTADO)

LAURI ANTONIO BALBINOT (EXECUTADO)

 

PJE 1006122-57.2018.811.0015 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 03 

(três) diligências do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do Mandado nos endereços descritos na petição inicial, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 4 de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269623 Nr: 9550-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA QUEIROZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUAN SILVA SANTOS - 

OAB:23332/0

 Código nº 269623

Verifico que a exequente requer seja determinada a adjudicação dos 

direitos possessórios atinentes ao bem imóvel e a sua imissão na posse 

do bem, conforme fls. 93/95.

O executado foi intimado dos pedidos, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos, nos termos do artigo 876, §1º, inciso I, do CPC (fls. 

104), porém, permaneceu inerte (fls. 106).

Às fls. 110/115, a exequente apresentou a matrícula atualizada do bem 

imóvel.

DECIDO:

Verifico que, por ora, não prospera o pedido da exequente, uma vez que 

se trata de penhora de direitos possessórios sobre 50% do imóvel 

denominado Chácara de Lazer nº 26, com área de 1.200 m², matrícula nº 

422 do CRI de Sinop/MT, conforme deferido às fls. 81/84 e termo de 

penhora de fls. 88/88-verso.

Ademais, observa-se da matrícula nº 422, que se encontra registrado em 

nome de terceira pessoa estranha ao processo, inclusive, foi 

desmembrada, transferindo parte da propriedade (AV-04-422), gerando 

uma nova matrícula de nº 49.462, em nome de Vivaldino Bortoloso.

Outrossim, a adjudicação é ato de expropriação executiva no qual o bem 

penhorado é transferido para o credor, sendo a imissão na posse a 

consequência do bem adjudicado (artigo 877, §1º, inciso I, do CPC). 

Assim, em se tratando de penhora de direitos possessórios não se pode 

adjudicar o bem imóvel em nome de terceiro estranho ao processo.

Desse modo, por ora, INDEFIRO os pedidos da exequente de fls. 93/95 e 

determino a intimação dos proprietários dos imóveis constantes nas 

matrículas nº 422 e 49.462 do CRI de Sinop/MT para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca da penhora dos direitos 

possessórios realizada nos autos (fls. 88/88-verso).

Intime-se a exequente para fornecer aos autos os endereços dos 

proprietários, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, expeça-se a intimação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170406 Nr: 5478-44.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA E 

MONITORAMENTO - LTDA, CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 (...)DECIDO:Quanto a alegação do executado de que o contrato não 

autoriza a cessão de crédito, verifico que não prospera, uma vez que se 

trata de ação de execução de Cédula de Crédito Bancário (fls. 29/33), não 

constando no documento a vedação, bem como não há previsão de que o 

título não possa ser transferido mediante a cessão do crédito (Lei nº 

10.931/04). Do mesmo modo, não prospera a alegação de que não foi 

notificado da cessão do crédito, uma vez que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de notificação do 

devedor sobre a transferência do crédito não tem o condão de isentá-lo 

da obrigação, mas somente de desobrigar o devedor que tenha prestado a 

obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário. Assim, a 

intimação do executado e a manifestação nos autos, torna inequívoca 

ciência daquele a quem deve pagar, não havendo que se falar ineficácia 

da cessão de crédito a fim de eximi-lo da obrigação(...)Desse modo, 

INDEFIRO os pedidos do executado de fls. 110 e DEFIRO o pedido de 

Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A, tendo em 

vista que a certidão de fls. 106/106-v, comprova ter havido a cessão do 

crédito objeto da demanda.Assim, determino a retificação do polo ativo da 

demanda e do polo passivo dos embargos à execução em apenso (Cód. 

207887) passando a constar Iresolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S.A. Translade-se cópia para os embargos à 

execução. Intime-se a exequente para dar seguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Intime-se o cedente Itaú Unibanco S/A da presente 

decisão.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 10534 Nr: 41-18.1995.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOASUL - COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO GARBUGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA TERRA - 

OAB:57.339-PR

 Código nº 10534

Verifico que, às fls. 360/360-v, o executado requereu o apensamento 

deste feito aos autos da ação anulatória (Código Apolo nº 290597), bem 

como pugnou pela suspensão da decisão de fls. 348/353.

Instada a se manifestar, a exequente se manifestou contrário ao pedido do 

executado, requerendo seja condenado em litigância de má-fé, bem como 

seja expedido p alvará de levantamento dos valores penhorados nos 

autos (fls. 369/370).

DECIDO:

Verifico que não assiste razão ao executado, uma vez que a ação 

anulatória (Cód. 290597) foi extinta sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso IV, do CPC.

 Ademais, que este feito trata de processo em fase de cumprimento de 

sentença, de modo que deve o feito seguir o seu trâmite, consoante 

decisão que não acolheu a exceção de pré-executivade apresentada pelo 

executado (fls. 348/353).

Desse modo, indefiro o pedido de fls. fls. 360/360-v e cumpra-se a 

decisão de fls. 348/353, certificando-se o trânsito em julgado e 

expedindo-se o respectivo alvará.

Após, intime-se o exequente a apresentar planilha do débito 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 183010 Nr: 3995-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT14.994-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373- OAB/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 835/836 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 19688 Nr: 3101-86.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ANSCHAU POLEZE, GERSON ANSCHAU 

POLEZE, ALICE TEREZINHA ANSCHAU POLEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BAPTISTA TONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 Código nº 19688

Verifico que, às fls. 304/306, foi juntada certidão de objeto de pé dos 

autos do inventário do Espólio de João Batista Tonelli, dando conta de que 

os autos se encontram arquivados aguardando o deslinde da presente 

ação.

Intimadas as partes a se manifestarem, os exequentes requereram a 

alienação judicial do direito de crédito penhorado, bem como seja enviado 

ao juízo dos autos do inventario o demonstrativo do crédito (fls. 310/311). 

O executado deixou decorrer sem se manifestar (fls. 312).

DECIDO:

Inicialmente, junte-se cópia integral do V. Acórdão prolatado nos autos de 

embargos à execução (código nº 73648), uma vez que às fls. 301 foi 

juntado incompleto.

Ademais, verifico que os exequentes requerem a alienação judicial do 

direito de crédito penhorado nos autos do inventário nº 

0008397-50.1996.8.26.0079, em trâmite na Comarca de Botucatu/SP.

Todavia, não prospera o pedido dos exequentes, tendo em vista que se 

trata de ação de execução de título judicial ajuizada em desfavor do 

espólio de João Batista Tonelli, em face de dívida contraída pelo de cujus.

A rigor do que dispõe o artigo 642 do CPC/2015, os exequentes deverão 

requerer a habilitação do crédito nos autos do inventário, por petição, 

acompanhada de prova literal da dívida, que será distribuída por 

dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. 

Vejamos:

“Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao 

juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída 

por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de 

inventário.”

Posto isso, INDEFIRO o pedido dos exequentes de fls. 310, devendo 

promoverem a habilitação do crédito nos autos do inventário, nos termos 

do artigo 642 do CPC, manifestando-se, após, no presente feito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26466 Nr: 4559-07.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVETES BABU LTDA, SELSO HERMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução, às 

fls. 26v, entretanto, não pagaram o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 246) em nome dos executados SORVETES BABU 

LTDA – CNPJ nº 15.366.925/0001-28 e SELSO HERMES – CPF nº 

195.983.789-34, até o limite do crédito exequendo (R$ 55.903,91 – 

cinquenta e cinco mil novecentos e três reais e noventa e um centavos), o 

que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120881 Nr: 58-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para dar andamento ao feito efetuando o recolhimento das 

diligências para cumprimento do mandado nos endereços de fls. 116/117, 

tendo em vista que não há entrega domiciliar de correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74352 Nr: 2773-83.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA ALICE DE ABREU GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON DA SILVA BENTO - 

OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada fls. 54Vº, 

entretanto quedou-se inerte.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 142/143 em 

nome da parte executada VERA ALICE DE ABREU GABRIEL – CPF nº 

822.778.691-04, até o limite do crédito exequendo R$ 34.339,78 (trinta e 

quatro mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos) o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

concluso, para análise dos demais pedidos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86170 Nr: 3563-33.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PADUIM DE OLIVEIRA - ME, IVAN PADUIM 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução, 

através de edital, às fls. 46, entretanto, não pagaram o débito, conforme 

certificado às fls. 52. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, 

uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na 

ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 

853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: 

(...) Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora 

de ativos financeiros (fls. 70) em nome dos executados IVAN PADUIM DE 

OLIVEIRA - ME – CNPJ nº 05.425.289/0001-04 e IVAN PADUIM DE 

OLIVEIRA – CPF nº 637.860.871-72, até o limite do crédito exequendo (R$ 

184.313,34 – cento e oitenta e quatro mil trezentos e treze reais e trinta e 

quatro centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 119239 Nr: 11526-24.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 68, mas não pagou o débito. Destarte, 

cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do 

CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, 

DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 52 em nome das 

partes executadas TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME – CNPJ 

07.478.793/0001-06 E DEISE SIMONE DINARTE – CPF 815.126.351-20, até 

o limite do crédito exequendo (R$ 317.861,40 – trezentos e dezessete mil 

oitocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC/2015. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92936 Nr: 10275-39.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BALINT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada fls. 79, entretanto 

quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 90.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 
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que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 84/85 em 

nome da parte executada EDUARDO BALINT – CPF nº 822.778.691-04, até 

o limite do crédito exequendo R$ 8.892,08 (oito mil oitocentos e noventa e 

dois reais e oito centavos) o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 11369 Nr: 1090-21.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVÁ FLORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada via edital fls. 276, 

entretanto quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 281.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 269/271 em 

nome da parte executada JEOVÁ FLORENTINO DA SILVA – CPF nº 

391.679.509-06, até o limite do crédito exequendo R$ 74.916,92 (setenta e 

quatro mil novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 1404-59.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESC. SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC DE 

SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Verifico que a executada foi devidamente intimada para efetuar o 

cumprimento da sentença, entretanto, quedou-se inerte, conforme 

certificado às fls. 138. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, 

uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na 

ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 

853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 

177/183) em nome dos executados APARECIDA DE JESUS NUNES – CPF 

nº 853.715.641-87, até o limite do crédito exequendo (R$ 18.968,49 – 

dezoito mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

de fls. 182/183. Por fim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome 

da executada em seus cadastros, conforme requerido às fls. 182. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249557 Nr: 18025-14.2015.811.0015

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.72: 

"Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado supra, e aí sendo, 

diligenciei-me a Av. dos Tarumãs, N.º 565, local onde está estabelecida a 

empresa Sporting Academia e não encontrei o bem descrito no mandado, 

falei com a funcionária Luane Brumate, a qual me afirmou que não 

conhece a requerida. Diante disso DEIXEI DE APREENDER o bem e devolvo 

o r. mandado em cartório. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186904 Nr: 8114-46.2013.811.0015

 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): R. SALGUEIRO MARQUES, ANTONIO CARLOS 

AJALA BARBOSA, ROSINEIDE SALGADEIRO MARQUES

 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:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 51, mas não pagou o débito. Destarte, 

cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do 

CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, 

DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 56 em nome das 

partes executadas R SALGUEIRO MARQUES – CNPJ 03.946.128/0001-30, 

ANTONIO CARLOS AJALA BARBOSA – CPF 368.419.001-20 e ROSINEIDE 

SALGADEIRO MARQUES – CPF 872.486.621-00, até o limite do crédito 
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exequendo (R$ 84.791,96 – oitenta e quatro mil setecentos e noventa e um 

reais e noventa e seis centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8074 Nr: 204-32.1994.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, OSCAR ANTUNES DO CARMO - OAB:OAB/MT 6121-E, 

SILVIA CARRION OKABE - OAB:MT nº 10.527

 Defiro o requerimento de fls. 84, suspendendo o feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando planilha com o cálculo do valor atualizado do débito 

e/ou informando se houve acordo entre as partes.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 4152-25.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Nos termos do art. 9º, caput, do CPC, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a petição e documentos de fls. 246/254, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276221 Nr: 13826-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 60. Expeça-se mandado de citação do executado, 

observando que o advogado do exequente irá fornecer meios ao Oficial 

de Justiça.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 4816 Nr: 455-74.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE OLIVEIRA DOROTEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por 

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de 

FRANCISCO OLIVEIRA DOROTEU, alegando ser credor do executado na 

importância de R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais), 

representado pela nota promissória de fls. 05.

Às fls. 26, foi homologado o acordo firmado entre as partes. Entretanto, o 

exequente informou, às fls. 28, que o executado não adimpliu o acordo.

Às fls. 49/50, foi realizada a penhora de bens, bem como foi realizada 

adjudicação (fls. 83), com o prosseguimento do feito em relação ao valor 

remanescente.

Às fls. 123, foi realizada a penhora de um veículo, através do Sistema 

RENAJUD.

Instado a se manifestar quanto à penhora realizada, às fls. 144/145, o 

executado pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, 

em virtude da inércia do exequente, que deixou de promover os atos que 

lhe competia para o prosseguimento dos autos, uma vez que, intimado 

para dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, veio a se 

manifestar somente depois de decorrido aproximadamente 01 (um) mês. 

Por fim, pugnou pela baixa da penhora realizada às fls. 123.

Às fls. 152/154, o exequente aduziu que não houve abandono da causa, 

pugnando pelo prosseguimento do feito com a expedição de mandado de 

avaliação e remoção do bem penhorado.

DECIDO.

Verifico que não assiste razão ao executado, uma vez que a 

manifestação do exequente ocorreu dentro do prazo legal, posto que o 

exequente foi intimado para promover o andamento no feito em 30/11/2016 

(fls. 133v). Outrossim, a exequente deu prosseguimento ao feito em 

09/11/2016, ou seja, antes do início do prazo de manifestação, que 

observa o disposto no art. 231, I, do CPC, razão pela qual não há que se 

falar em extinção por abandono.

Assim, defiro o pedido de fls. 154, a fim de proceder com a avaliação e 

remoção do veículo penhorado às fls. 123. Expeça-se o necessário, 

observando os endereços indicados.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162060 Nr: 9751-03.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR MENDES NUNES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14.099/MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Tendo em vista que as partes deixaram transcorrer o prazo sem 

manifestação (fls. 354), HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

contador, às fls. 349.

Desta forma, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do 

débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos pedidos de fls. 359.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82115 Nr: 10416-92.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ KOENIG

 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:
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 Tendo em vista que atualmente o Sistema Bacenjud abrange as referidas 

cooperativas, SICREDI e SICOOB, revogo a decisão de fls. 106.

 Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos para a apreciação do pedido de fls. 

81/83.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89733 Nr: 7088-23.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:47664/RS, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 Tendo em vista que o bem, objeto desta ação, não foi encontrado (fls. 

107), defiro o requerido às fls. 161/163, nos termos do artigo 809 do CPC, 

convertendo a execução para entrega de coisa incerta para execução por 

quantia certa contra devedor solvente. Cumpre destacar, por oportuno, 

que a jurisprudência admite referida conversão, senão vejamos: (...) 

Ademais, o exequente apresentou estimativa do valor da coisa perseguida 

para os fins do artigo 809, § 1º, do CPC. Cite-se o executado, para, 

querendo, efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, com 

direito, a redução de metade da verba honorária. Não satisfeita a 

obrigação no prazo acima, voltem-me os autos conclusos, para análise 

dos pedidos formulado às fls. 161/163. Promova a Senhora Gestora as 

anotações necessárias, convertendo a presente ação em execução por 

quantia certa. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 63872 Nr: 3546-65.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR TIMÓTEO DIAS IMÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR EURICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA MASTELLA - 

OAB:OAB/MT 18.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 243/250.

Intime-se o requerido, por carta com aviso de recebimento (art. 513, §2º, II, 

do CPC) para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 247.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87582 Nr: 4996-72.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO LUIZ KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17.134-PR

 Cuida-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO c/c INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS movida por NÉLIO LUIZ KLEIN em face de SOLO 

VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA., cujo feito se 

encontra na fase de cumprimento de sentença. Devidamente intimado para 

o cumprimento de sentença, o executado deixou transcorrer o prazo sem 

efetuar o pagamento do débito (fls. 378). Às fls. 379/385, foi realizada a 

penhora de ativos financeiros em nome da executada, no valor de R$ 

4.994,57 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 

sete centavos). (...) DECIDO. Verifico que assiste razão ao exequente, 

uma vez que o crédito discutido foi constituído com o trânsito em julgado 

do V. acórdão de fls. 345/347, que ocorreu em 09/07/2015 (fls. 349), 

sendo este posterior à decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial (14/12/2007, conforme documentos de fls. 391/393), 

não se sujeitando à recuperação judicial da executada, nos termos do art. 

49, caput, da Lei nº 11.101/05. Nesse sentido: (...) Apesar disso, a 

competência para realização de atos de constrição patrimonial referente a 

créditos não abrangidos pela recuperação judicial é do Juízo falimentar, de 

forma que este juízo não possui competência para realizar atos de 

constrição e penhora no patrimônio da executada, sob pena de inviabilizar 

a recuperação judicial, vejamos: (...) Desta forma, tendo em vista que este 

juízo não tem competência para restrição patrimonial da executada, 

determino que, transitada em julgado esta decisão, seja desbloqueado o 

valor localizado às fls. 381/385. Intime-se o exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, providenciar a inclusão do seu crédito na categoria 

extraconcursal, perante os autos da recuperação judicial cód. nº 

2234496-81.2016.8.26.0000, que tramitam na 1ª Vara Cível de 

Araucária/PR. Após a comprovação da inclusão do crédito, permaneçam 

os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até a juntada do 

comprovante de quitação do débito. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329649 Nr: 9227-59.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO KILIAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 264080 Nr: 6003-84.2016.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: DOMINGOS MANIERI TRAVAGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVORADA MONITORAMENTO DE SISTEMAS 

DE SEGURANÇA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 (..>)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para o fim de: 1) condenar a requerida ao 

pagamento dos aluguéis mensais vencidos de 01/12/2015 a 16/12/2016, 

no valor mensal de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês, desde o vencimento de cada aluguel, descontando-se, porém, o 

valor de R$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais) pago pela 

requerida, conforme fundamentação alhures.2) condenar a requerida ao 

pagamento do valor correspondente a 03 (três) aluguéis, devidamente 

corrigido, a título de multa contratual.3) condenar a requerida o 

ressarcimento do valor pago pelo requerente a título de IPTU, qual seja, R$ 

1.117,42 (hum mil, cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos) 

(fls. 16), corrigido monetariamente pelo INPC, com a incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, desde o efetivo desembolso 

(11.04.2016).Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, §2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos, independentemente de nova 
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determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 03 de julho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273132 Nr: 11732-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO PEDRO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 26, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329832 Nr: 9343-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANDRÉ CIRILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ROSA DA ROCHA, SILVIA 

MARCELINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101798 Nr: 8816-65.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES ANTONIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO JD. DAS 

VIOLETAS (endereço de fl. 152), em razão de que a carta de citação foi 

devolvida com a alínea "ausente" (fl. 153 verso), devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 21656 Nr: 5493-96.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias: a) juntar cálculo atualizado do débito; b)recolher guia para 

emissão de certidão de dívida judicial, nos termos da decisão exarada à fl. 

197 (Obs.: guias para o recolhimento estão disponíveis no site ); c) dar 

andamento ao feito, tendo em vista que não foi localizado veículo em nome 

do executado, conforme extrato de fl. 198.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190166 Nr: 11614-23.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIDIANA PAGANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IEDA MARA 

SOARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

11614-23.2013.811.0015, Protocolo 190166, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160873 Nr: 8332-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/ MT 8530-A

 Intimação da Dra. Sílvia Helena Schimidt, OAB/MT 12.639, advogada do Sr. 

José Carlos Angeli, subscritora da petição às fls. 51/53, da decisão 

exarada à fl. 63: que segue abaixo transcrita: "Vistos etc. Vieram-me os 

autos em virtude do pleito de fls. 51/53, no qual José Carlos Angeli requer 

seu ingresso no feito, como assistente do requerente, nos moldes do art. 

50 e seguintes do CPC. Pois bem.

Sem delongas, compulsando atentamente o caderno, verifico que, em 

13.08.2012, foi prolatada sentença de extinção do feito, com julgamento do 

mérito, a qual, inclusive está acobertada pela ‘res judicata’, conforme 

certificado à fl. 61. Logo, quando o peticionante aportou aos autos 

requerendo seu ingresso na lide, a sentença já havia sido prolatada, 

recebendo o processo no estado em que se encontra (art. 50, parágrafo 

único, do CPC) e, diante do fato de que o réu reconheceu a procedência 

do pedido, nenhum prejuízo acarretou ao pretenso assistente do polo 

ativo, decorrente do não ingresso deste na lide. Destarte, deixo de 

determinar a intimação das partes acerca do pedido de fls. 51/53 eis que o 

feito já se exauriu. Por outro viés, verifico na sentença de fls. 47/50, a 

parte autora foi condenado ao pagamento de eventuais custas 

processuais e honorários advocatícios; contudo, conforme se depreende 

do ‘decisum’ de fls. 15/16 lhe foi deferido os benefícios da justiça gratuita. 

Assim, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 12 da Lei n.° 1.060/50. Intimem-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 178561 Nr: 14410-21.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS RACCOLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

AUTORA para em cinco manifestar, tendo em vista que a sentença 

transitou em julgado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158802 Nr: 6039-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS SILVA

 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

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias informar o número do banco para o qual deve 

ser transferido o valor depositado nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001967-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001967-11.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 13/09/2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000503-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000503-49.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. 1- Cite-se a parte devedora para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 

829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, 

§1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. 

Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, 

caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do 

Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC/2015. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a à 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC/2015). 

6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, 

reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000517-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS JACOBOSKI JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000517-33.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Desta forma, cite-se a parte 

ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013209-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCHIORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MINORU HARA (RÉU)

ROGERIO TERUO HARA (RÉU)

MIGUEL MINORU HARA (RÉU)

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013209-98.2017.8.11.0015 Em cumprimento ao V. 

acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1001203-70.2018.8.11.0000, remetam-se os autos a 1ª Vara Cível desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006367-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO ALVES DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER SPANHOLI DA ROSA OAB - RS83260 (ADVOGADO)

JEFERSON ZANELLA OAB - RS45625 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NATANAEL BORGES BENITES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006367-68.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 13/09/2018, às 13h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006193-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" (RÉU)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (RÉU)

IVONE SALETE CAMIANSKI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006193-59.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006195-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (RÉU)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006195-29.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006456-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

CAMILO PERAZZOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006456-91.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006373-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

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:

VERA LUCIA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006373-75.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 
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assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 

911/69, determino a restrição do veículo, Placa: NHR-7100, pelo sistema 

Renajud. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161389 Nr: 8959-49.2011.811.0015

 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: ESSDC, SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLMIRO FILHO SILVEIRA DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 22522

 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.: 194318 Nr: 16071-98.2013.811.0015

 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: PCDS, TCDS, WCDS, WMCDS, LDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Determino a intimação pessoal dos requerentes, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, devendo 

as autoras Poliana Correa da Silva e Thauane Correa da Silva regularizar a 

sua representação processual, vez que atingiram a maioridade, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e 

após voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizados, intime-os, por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, § 1º).

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação, encaminhando os autos ao Ministério Público e após, 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000867-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Y. L. D. S. (AUTOR)

I. M. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (RÉU)

M. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

PRAZO 20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA Dados do processo: Processo: 1000867-21.2018.8.11.0015; 

Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[Investigação de Paternidade]. Parte Autora: YANNARA LORENA DA 

SILVA, 01 ano de idade, menor impúbere, neste ato representado por sua 

genitora ISABELLY MIKELLY DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, 

portadora do RG/CI n. 2838249-8/SESP/MT e inscrita no CPF/MF n. 

062.907.841-61, residente e domiciliada Rua Dr. Claudiomiro de Carvalho, 

nº 2309, Bairro Boa Esperança no Município de Sinop/MT, Telefone: (66) 

9-9998-3454. Parte Ré: WELLITON DA SILVA VALERIANO, brasileiro, 

solteiro, falecido, sendo representado pelos herdeiros MARIA MADALENA 

DE SOUZA E SILVA¸ brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua 

Nicolau Flessak, nº 2216, Bairro Boa Esperança no município de Sinop/MT, 

CEP: 78553-851 telefone: (65) 9-9306-5950 e JOVANE VALERIANO, 

documentos desconhecidos, residente e domiciliada em local incerto e não 

sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

JOVANE VALERIANO, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

comparecer na audiência de Tentativa de Conciliação designada e que 

realizar-se-á no próximo dia 27/07/2018, às 13h30min, pelo núcleo 

conciliatório familiar, na sala de audiências de conciliação da Vara 

Especializada da Família e Sucessões, no Edifício do Fórum local, sito no 

endereço ao final indicado, acompanhado(a,s) de seu(a,s) Advogado(a,s) 

ou de Defensor(es) Público (art. 695, § 4º do CPC), advertindo-o(a) de que 

se não houver acordo na audiência, poderá a parte ré oferecer 

contestação, por petição, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data da realização da audiência. RESUMO DA INICIAL: 

"A representante e o de cujus conviveram maritalmente sob o instituto da 

união estável durante o período de 03 (três) anos. Da união, adveio o 

nascimento do menor púbere Y. L. da Silva, nascido em 30 de setembro de 

2016, conforme certidão de nascimento anexa.Ocorre que, após o 

nascimento da infante os mesmos ainda estavam em união estável, não 

constando o nome paterno no registro em virtude de na época o falecido 

requerido não estar com a sua documentação completa. Assim, quando a 

menor completou 04 (quatro) meses de idade adveio o falecimento do 

genitor, conforme certidão de óbito em anexo. Desta forma, não havendo a 

inclusão do nome no registro. Tanto por parte da mãe da autora como por 

parte da família de WELLITON DA SILVA VALERIANO, concordam que a 

autora é filha do requerido, sendo essas manifestações uma prova 

inequívoca de que a sua paternidade deve ser reconhecida para todos os 

fins de direito. Sendo assim, não havendo dúvidas quanto à paternidade a 

representante por meia desta ação busca a implementação do nome no 

registro civil da menor impúbere.". DESPACHO/DECISÃO: Vistos em 

correição permanente.1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

do CPC).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. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, em conformidade 

com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil.4. Cite-se o(a) réu(ré) 

e intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.5. Consigne-se no mandado que as partes deverão comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de seus 
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advogados ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 

4º, do Código de Processo Civil.6. Ciência à Defensoria Pública, se alguma 

das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao 

Ministério Público, se houver interesse de incapaz.7. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c 

o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil.8. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil.9. Após, com ou 

sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério 

Público.10. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de 

decisão.11. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 7 

de março de 2018. SINOP, 4 de julho de 2018. ELAIR FÁTIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004826-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004826-97.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO RÉU: CARLOS EDUARDO 

RIBEIRO Vistos etc. I – Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CARLOS 

EDUARDO RIBEIRO; II – Conforme preceitua o artigo 17, § 7º, da Lei nº 

8.429/92, NOTIFIQUE-SE o REQUERIDO, para oferecer MANIFESTAÇÃO 

POR ESCRITO, que poderá ser instruída com documentos e justificações, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias; III – Ainda, nos termos do artigo 17, § 

3º da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, na 

pessoa do Procurador Jurídico, o qual poderá “abster-se de contestar o 

pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao 

interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”; 

IV- Após, CONCLUSO para DELIBERAÇÃO acerca do RECEBIMENTO da 

INICIAL, nos termos do art. 17, §§ 8º e 9º, do citado diploma legal. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005316-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENTINO JOSE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005316-22.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JUVENTINO 

JOSE DA SILVA Vistos etc. I – Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de JUVENTINO JOSÉ DA SILVA; II – Conforme preceitua o artigo 

17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o REQUERIDO, para oferecer 

MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO, que poderá ser instruída com documentos 

e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias; III – Ainda, nos termos 

do artigo 17, § 3º da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o MUNICÍPIO DE 

SINOP, na pessoa do Procurador Jurídico, o qual poderá “abster-se de 

contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se 

afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal 

ou dirigente”; IV- Após, CONCLUSO para DELIBERAÇÃO acerca do 

RECEBIMENTO da INICIAL, nos termos do art. 17, §§ 8º e 9º, do citado 

diploma legal. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001716-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001716-90.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IGO ANTONIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – INTIME-SE o D. causídico, para que, no prazo 15 (quinze) 

dias (art. 321 do CPC), EMENDE a INICIAL, devendo trazer aos autos 

LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, indicando a necessidade do procedimento 

de QUIMIOTERAPIA e posteriormente a REVERSÃO DA COLOSTOMIA 

PARA RELIGAÇÃO DO INTESTINO, conforme pleiteado. II – ADEMAIS, traga 

aos autos DOCUMENTAÇÃO que comprove ter a parte Autora realizado 

PEDIDO ADMINISTRATIVO com relação ao procedimento pleiteado, nos 

termos do artigo 1º, “caput” e parágrafo 1º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. Conforme o Enunciado nº 3 

aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca 

preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, evitando-se a 

judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, devido ao 

ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto custo, mas 

fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde -, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor o pedido 

administrativo”. III – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações quanto 

ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006220-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS REIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006220-42.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIANE DOS REIS GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, 

REMETER CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, 

nos termos da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 

726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes 

recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização de 

procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). II – Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via 

MALOTE DIGITAL, conforme COMPROVANTE em ANEXO. III – 

AGUARDE-SE os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER 

TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1006394-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBELA LOPES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006394-51.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FLORISBELA LOPES 

SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – INTIME-SE o D. causídico, para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, a título de EMENDA da INICIAL, traga aos autos LAUDO MÉDICO que 

comprove/demonstre a NECESSIDADE e URGÊNCIA na realização de 

“procedimento cirúrgico para redução das mamas”, eis que NÃO HÁ, nos 

autos, qualquer Receituário Médico prescrevendo o referido procedimento. 

II – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações quanto ao recebimento da 

inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004083-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DE PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004083-87.2018.8.11.0015 AUTOR: 

VALDINEIA DE PAULA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – CERTIFIQUE-SE quanto a CITAÇÃO do 

REQUERIDO MUNICÍPIO DE SINOP/MT e consequentemente o PRAZO da 

CONTESTAÇÃO, caso em que, NÃO CITADO, CITE-SE nos termos da 

DECISÃO de ID. Num 12701358 – Pág. 1 a 4; II – Após, vista à parte 

Requerente para manifestação em 10 (dez) dias; III – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005385-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MORILHA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005385-54.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: DOUGLAS MORILHA LEAO REQUERIDO: EMP 

MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, vale destacar que os presentes autos 

INDICOU para figurar no POLO PASSIVO da demanda a EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – 

EMPAER, que em seu ESTATUDO, Capítulo I, 1.1 Da Denominação e 

Personalidade Jurídica, art. 1º aduz que “a EMPRESA MATO-GROSSENSE 

DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER, vinculada à 

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – 

SEAF, dotada de personalidade jurídica de direto privado, com patrimônio 

próprio e exclusivo do Estado de Mato Grosso, reger-se-á pela Lei 

Complementar nº 461, de 28 de dezembro de 2011, que transformou a 

forma da constituição social de Sociedade Anônima em Empresa Pública 

prestadora de Serviços Públicos, e da Lei nº 566 de 20 de maio de 2015, 

que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo 

Estadual e Regulamentado pelo Decreto nº 421 de 05 de fevereiro de 

2016. Caracterizar-se-á como entidade sem fins lucrativos para o 

desenvolvimento do setor agropecuário, com atuação em pesquisa, 

assistência técnica e extensão rural à agricultura familiar”. Vejamos: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPAER - 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PRIVADO - AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS E PRIVILÉGIOS CONFERIDOS 

A FAZENDA PÚBLICA - SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS 

PRIVADAS - ART. 173, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A EMPAER, 

sociedade de economia mista, sujeita-se ao regime jurídico específico das 

empresas privadas, conforme o disposto no art. 173, § 1º, inciso II, da 

Constituição Federal de 1988. Portanto, é julgada pelo juízo cível comum, 

não devendo sê-lo pelo juízo privativo da Fazenda Pública, eis que são 

pessoas jurídicas de direito privado, não gozando de prerrogativas e 

privilégios conferidos às entidades estatais, autárquicas e fundacionais. 

(CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 23899/2005 - CLASSE II - 4 - 

COMARCA DE SINOP). II – Assim, POSTERGO a análise do PEDIDO 

LIMINAR, e DETERMINO a INTIMAÇÃO do REQUERENTE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto à COMPETÊNCIA deste JUÍZO, 

em razão do art. 10 do CPC; III – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001875-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001875-33.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: DAIANE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DE SINOP, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

CERTIFIQUE-SE quanto EVENTUAL decurso do PRAZO para 

MANIFESTAÇÃO dos REQUERIDOS, e, consequentemente, do 

REQUERENTE; II – Após, DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; III – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005673-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005673-02.2018.8.11.0015 AUTOR: 

VANILDA MARQUES DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

- RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa da 
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Procuradora Jurídica do Município, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – Por fim, DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006240-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA TEREZINHA TREVISOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006240-33.2018.8.11.0015 AUTOR: 

SOFIA TEREZINHA TREVISOL RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifica-se que o REQUERENTE ingressou 

com processo de nº 10137 -67.2010.811.0015 e código nº 130921, da 

Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop –MT, que resultou em EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO do MÉRITO, e, “custas, se houver, pela parte autora”. 

Neste sentido, a presente demanda pretende a CONCESSÃO do benefício 

da JUSTIÇA GRATUITA para as Certidões de Débitos Para Taxa e Custas 

Judiciárias de ID. 13831810 e 13831791, que dizem respeito ao processo 

de nº 10137 -67.2010.811.0015 e código nº 130921, da Quarta Vara Cível 

da Comarca de Sinop –MT. II – Assim, POSTERGO a análise do PEDIDO 

LIMINAR, e DETERMINO a INTIMAÇÃO do REQUERENTE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se MANIFESTE quanto EVENTUAL CARÊNCIA da 

AÇÃO, e, a POSSIBILIDADE deste PEDIDO ser feito nos AUTOS de 

ORIGEM, em razão do art. 10 do CPC; III – Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009840-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARDOSO QUIROSA OAB - SP342548 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA AURELIA BARROS BARBOSA FERREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certidão Certifico e dou fé que, o AR expedido foi DEVOLVIDO, deste 

modo, faço sua juntada nos presentes autos. SINOP-MT, 04 de julho de 

2018. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 198464 Nr: 1377-90.2014.811.0015

 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: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, EDNA 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL.

II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pelo NÃO FORNECIMENTO DO 

MEDICAMENTO PLEITEADO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do 

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado à fls. 226/226 verso, 

devendo ser efetivado no valor do MENOR orçamento apresentado, qual 

seja, à fls. 231 (DROGARIA SÃO CAMILO).

 III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a DROGARIA 

SÃO CAMILO, para que FORNEÇA o medicamento vindicado pelo(a) 

Autor(a), qual seja, “DERSANE 200ML”, pelo período de 12 (doze) meses e 

informe, no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 74,99 (setenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos) x 02 (vinte e quatro) 

unidades/mês = R$ 149,98 (cento e quarenta e nove reais e noventa e oito 

centavos) soma/mês = R$ 1.799,76 (mil setecentos e noventa e nove reais 

e setenta e seis centavos) soma/12 meses, o que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO.

IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”:

“§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ 

deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos 

autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação 

de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias – 

inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos 

gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do 

Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”.

V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e 

ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO 

JUDICIAL.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 161576 Nr: 9166-48.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON FONSECA HUDYMA, JEFERSON FONSECA 

HUDYMA, MARIO HUDYMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos etc.

I – Em que pese o despacho de fls. 200, previamente, considerando o 

aporte aos autos de ORÇAMENTO ATUALIZADO dos aparelhos 

umidificadores e nobreaks de que necessitam os Requerentes (fls. 

205/207), DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXECUTADO ESTADO DE MATO 

GROSSO, para que cumpra a OBRIGAÇÃO em 48 (quarenta e oito) horas, 

nos termos do art. 520, § 5º do CPC, sob pena de PENHORA de VALORES 

via BACENJUD para satisfação do direito da parte Exequente devendo, 

também e para tanto, ser NOTIFICADO o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP para o devido cumprimento desta decisão;

II - Impende consignar, ainda, que o pleito executório também não encontra 

óbice no que dispõe o art. 100 da CF, modo de pagamento de quantia certa 

a que condenada a Fazenda Pública, eis que, tratando-se de direito 

fundamental à saúde, a execução direta por expropriação mediante 

sequestro de dinheiro encontra palco.

 Nesse sentido Colaciono um trecho do acórdão proferido no REsp nº. 

840.782 – RS. Julgado em 08.08.2006. Primeira Turma. Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki.

 (...)

“Todavia, em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental 

à saúde e o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o 

primeiro sobre o segundo. Sendo urgente e impostergável a aquisição do 

medicamento, sob pena de grave comprometimento da saúde do 

demandante, não se pode ter por ilegítima, ante a omissão do agente 

estatal responsável, a determinação judicial do bloqueio de verbas 
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públicas como meio de efetivação do direito prevalente.”

III - Nesta esteira, não cumprida a obrigação no prazo assinalado, 

EXPEDIR-SE-Á ORDEM de BLOQUEIO de CONTAS PÚBLICAS da parte 

Executada (art. 536 do CPC), a fim de que a ordem possa ser efetivada via 

sistema BACENJUD;

IV – DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA;

V – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se.

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 234026 Nr: 8109-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.64-70 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls.58-59 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRI O em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274221 Nr: 12548-73.2016.811.0015

 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: PETRUS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 Quanto à alegação de OBSCURIDADE na SENTENÇA, CONSIGNO que a 

mesma não merece prosperar, pois este Juízo ao condenar os Requeridos 

em honorários sucumbenciais “PRO RATA”, que se trata de uma 

expressão latina que tem um sentido de divisão, podendo ser traduzida 

livremente como algo que é “medido proporcionalmente”, determinou a 

DIVISÃO entre os sucumbentes quanto ao valor da condenação. Logo, 

não há que se falar em OBSCURIDADE na SENTENÇA. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, MANTENDO-A da 

forma que fora lançada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 288789 Nr: 1519-89.2017.811.0015

 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: ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, verifica-se que o benefício AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO 

em LIMINAR de fls. 35-37 fora CESSADO indevidamente em 29/08/2017, 

eis que a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR guarda relação 

com toda e qualquer outra PROVIDÊNCIA de natureza ACAUTELATÓRIA 

dos autos, CONSERVANDO a sua eficácia na PENDÊNCIA do PROCESSO, 

ou seja, ATÉ JULGAMENTO do mérito;

 II – Assim, DETERMINO o CUMPRIMENTO da medica LIMINAR de fls. 35-37 

até julgamento do mérito;

 III – De outro lado, o LAUDO PERICIAL de fls. 81-84 aduz:

“O periciado sofreu amputação traumática da coxa esquerda em acidente 

não documentado nos autos”.

 “Não foi possível concluir sobre a natureza trabalhista do acidente”.

 IV – Neste sentido, INTIME-SE o REQUERENTE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos o CAT – Comunicação de Acidente de 

Trabalho, bem como se MANIFESTE quanto ao LAUDO PERICIAL de fls. 

81-84 no que diz respeito ao destacado acima;

 V – Após, CONCLUSO para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181278 Nr: 2183-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINEU SABÓIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, a sentença de fls. transitou em julgado sem interposição de 

recurso, razão pela qual encaminho os presentes autos ao setor de 

expedição de documentos para expedição de Ofício Requisitório, 

trasladando cópia da sentença destes autos de código aos autos de 

código 185600,aos de código 181278, arquivando o de código 185600, 

intimando ainda o autor para apresentar cálculo atualizado com valores 

discriminados, cópia do contrato de honorários, e data de nascimento, CPF 

e conta bancária do autor e/ou advogado (nos autos principais de código 

181278, e encaminho os mesmo ao setor de expedição de documentos 

para expedição de Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 160654 Nr: 8080-42.2011.811.0015

 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: ALEJANDRO ALVES PEREIRA, SOLANGE ALVES 

CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 C E R T I D Ã O

Certifico, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, que como determinado em audiência, conforme fl. 71, foi 

oficiado ao CRO a solicitação do endereço cadastral do Cirugião-Dentista 

Luciano Seger via email, confome fls. 75/76, porém não houve resposta.

 Por isso, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se.

Sinop/MT, 3 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 261706 Nr: 4710-79.2016.811.0015

 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: LEANDRO PIRES DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 44/177.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 3 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 255978 Nr: 1381-59.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PEREIRA AJALA, LINDALVA PEREIRA DA 

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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – DEFIRO o PEDIDO de fls. 381 e, por conseguinte, DETERMINO a 

NOTIFIÇÃO da EMPRESA SINOMÉDICA, para que disponibilize ao 

Requerente as “fraldas geriátricas, tamanho G, 90 unidades/mês”, 

conforme LAUDO MÉDICO de fls. 388, pelo período de 12 (doze) meses de 

tratamento.

 Cumpre consignar que, em que pese o ORÇAMENTO de fls. 390 indicar 40 

(quarenta) pacotes, este Juízo o elegeu, como menor orçamento, em 

razão de seu VALOR UNITÁRIO, qual seja, R$ 25,87 (vinte e cinco reais e 

oitenta e sete centavos), devendo, para tanto, ser observada a 

QUANTIDADE/MÊS indicada no LAUDO MÉDICO de fls. 388.

II – Inobstante, DECORRIDO este PERÍODO, qual seja, de 12 (doze) meses, 

a parte AUTORA deverá ser INTIMADA para trazer aos autos 

DOCUMENTOS que comprovem a necessidade da continuidade no 

tratamento, bem como novos ORÇAMENTOS para ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES.

 III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE a respectiva 

EMPRESA (fls. 390), para que FORNEÇA as FRALDAS GERIÁTRICAS 

(equivalente aos doze meses de tratamento) vindicado pelo(a) Autor(a), e 

informe(m), no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta 

para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 25,87 x 12 

pacotes/mês com 08 unidades cada = R$ 310,44 x 12 meses = R$ 

3.725,28, o que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO.

IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no Item alhures e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”:

“§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ 

deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos 

autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação 

de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias – 

inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos 

gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do 

Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”.

VI – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e 

ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO 

JUDICIAL.

Às providências. Intime-se.

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190088 Nr: 11532-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 167-172 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 165-166 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 166, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274242 Nr: 12569-49.2016.811.0015

 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: GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Diante da DECISÃO nos autos da SUSPENSÃO de 

LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº 1005239-58.2018.8.11.0000, 

juntada aos autos às fls. 257-265, DÊ-SE CIÊNCIA à parte IMPETRANTE 

quanto ao seu CONTEÚDO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260646 Nr: 4104-51.2016.811.0015

 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: MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA, ELIZETE 

APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 
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MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara, quanto as CITAÇÕES de fls. 

553/555.

II – APÓS, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO 

desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e 

consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem 

transferidos para a conta do referido terceiro particular para PAGAMENTO 

da referida NOTA FISCAL.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006292-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA VILCHES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006292-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LETICIA VILCHES LEMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por LETÍCIA VILCHES LEMES, neste ato 

representada por TANIA MARA VILCHES, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal. Aduz a inicial que a parte Requerente “desde o seu 

nascimento apresenta sérios problemas psicológicos, os quais se 

agravaram consideravelmente com a idade”, de maneira que “em 

decorrência de todo o problema diagnosticado, foi à autora interditada em 

meados de setembro de 2015”. Estende afirmando que os problemas 

psicológicos da Autora vem se agravando, razão pela qual foi “indicado o 

uso do medicamento ARIPIPRAZOL – (ABILIFY), com a dose diária de 15 

mg, via oral”. Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA, para 

compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento 

que necessita, qual seja, fornecimento do medicamento “ARIPIPRAZOL – 

(ABILIFY), com a dose diária de 15 mg, via oral”, de forma mensal. 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise 

da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo 

entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO 

acostado no ID. 13858882 - Pág. 3-4. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento adequado à parte 

Requerente, qual seja, fornecimento do medicamento “ARIPIPRAZOL – 

(ABILIFY), com a dose diária de 15 mg, via oral”, de forma mensal, 

devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, todos da 

SES/MT, o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP e o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SINOP para o CUMPRIMENTO desta DECISÃO. 

“ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM 

e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS 

MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, 

deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e 

PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA 

PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO 

deste “decisum”, o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador 

Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador 

Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, 

apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado 

citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado no ID. 13858882 

- Pág. 3-4. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e seguintes do 

CPC/2015. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.
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Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005659-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREIR ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005659-18.2018.8.11.0015 REQUERENTE: AUREIR ALVES DE BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – O presente feito foi recebido em PLANTÃO na data de 04.06.2018, 

em que pleiteou o bloqueio nas contas do Requeridos (Estado de Mato 

Grosso e Município de Sinop/MT), a fim de realizar a cirurgia de fratura de 

acetábulo, em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos 

do processo em trâmite nessa Vara, PJe nº 1005118-82.2018.8.11.0015. 

Entretanto, o PEDIDO do autor foi indeferido (ID. Num. 13456979 - Pág. 1 e 

Num. 13457012 - Pág. 1), pois o bloqueio em conta corrente do Estado, em 

regime de plantão judicial, não é permitido. Assim, compulsando aos autos, 

PJe nº 1005118-82.2018.8.11.0015, verifica-se que a cirurgia pleiteada 

pelo Autor já foi realizada, estando o feito aguardando a manifestação dos 

Requeridos quanto a NOTA FISCAL apresentada pelo prestador. II - 

PORTANTO, considerando que as decisões proferidas nestes autos, em 

regime de plantão, não alteram o deslinde dos autos principal, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos eletrônicos, BAIXANDO-SE O 

NECESSÁRIO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002587-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE SOUSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002587-23.2018.8.11.0015 AUTOR: SALATIEL DE SOUSA PEREIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

REITERO a decisão de ID. Num. 12888610 - Pág. 1 e 2, devendo os termos 

da respectiva decisão ser cumprida no prazo mais exíguo possível, sob 

pena do responsável legal ser responsabilizado civil, penal e 

administrativamente, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015; II – 

Após, voltem-me em CONCLUSÃO. Às providências. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009662-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA TIBERIO DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009662-50.2017.8.11.0015 AUTOR: MARCIA REGINA TIBERIO DE 

AGUIAR RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva a “CIRURGIA DE 

HERNIORRAFIA E BARIÁTRICA”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

ausência da cirurgia, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, devendo ser efetivado no VALOR do único ORÇAMENTO 

acostado, qual seja, “FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO”, juntado ao ID. Num. 10458640 - Pág. 1. 

Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em 

apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim 

de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a 

URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo 

PRESTADOR, para que realize o procedimento de “CIRURGIA DE 

HERNIORRAFIA E BARIÁTRICA”, ressaltando que, APÓS a PRESTAÇÃO 

do SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos 

autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar 

NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na 

cirurgia, juntamente com o número da conta, para que seja feita a 

LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se como BALIZADOR, 

o ORÇAMENTO previamente APRESENTADO nos autos, ID. Num. 

10458640 - Pág. 1, mas também há ponderação sobre eventuais 

alterações que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). 

Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a 

mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em 

casos EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. IV – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. DE AGUIAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003913-18.2018.8.11.0015 REQUERENTE: P. G. DE AGUIAR - ME 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por P. G. AGUIAR –ME, em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SINOP. Aduz o Requerente que “data de 05/03/2015 às 20:29 hrs, o 

representante da Empresa Requerente recebeu um e-mail do remetente 

“PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, prefeiturasinop@fisslex.com” com 

o seguinte teor, in verbis: “(...): Descrição: ALTIVIDADES DE 

CONTABILIDADE. TEXTO: Informamos que conforme o Art165 em seu 

parágrafo 12 do CTM-LC NR 109/2014 e da IN NR. 001/2015, os 

estabelecimentos dessa atividade que não apresentaram os devidos 

documentos junto ao Fisco Municipal serão Notificados para as devidas 

regularizações. Recomendamos que cadastre no sistema FISS-LEX uma 

“Frase de Segurança”. Sustenta que “Após tomar ciência do teor do email, 
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e tendo sabendo que seria realizado a alteração do valor do relativo 

ISSQN no final do ano de 2014, o Representante da Empresa Requerente 

na data de 30 de Março de 2015, se dirigiu até a central de ISSQN desta 

comarca, ocasião em que fora atendido por um servidor municipal, que no 

qual, emitiu as guias de pagamento (anexo), sendo devidamente pagas 

pela empresa Requerente”. Informa que “na data de 07 de Julho de 2015, 

fora encaminhado outro email ao representante da Empresa Requerente, 

de “PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, prefeiturasinop@fisslex.com”, 

com o seguinte teor, in verbis: ASSUNTO: NÃO APRESENTAÇÃO IN. NR. 

001/2015 / SANÇÕES: MULTA E ALTERAÇÃI DO REGIME. Descrição: IN. 

NR. 001/2015 DE 12/01/2015. Texto: A CENTRAL DO ISSQN VEM 

LEMBRAR OS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE DEVIDAMENTE 

CADASTRADOS NO MUNICIPIO DE SINOP-MT E, OPTANTES PELO SIMPLES 

NACIONAL DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSTANTE NA IN. NR. 

001/2015 DE 12/01/2015 EM SEU ART.2; NÃO APRESENTAÇÃO 

ACARRETARÁ: 01-SANÇÃO PREVISTA NO ART.275, INCISO VI, LETRA 

“D” DO CTM-LC NR 109/2014 E; 02- A CRITERIO DA FISCALIZAÇÃO 

TRIBUTARIA ALTERAÇÃO DO REGIME DE RECOLHIMENTO DO ISSQN DE 

FIXADO PARA: APURADO, ESTIMADO OU ARBITRADO, CONFORME 

ART.3. DA IN. NR. 001/2015 DE 12/01/2015”. Por fim, REQUER, como Tutela 

de Urgência que seja determinado suspensão da cobrança do crédito 

tributário sob pena da causar sérios prejuízos à empresa Requerente”. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. Senão vejamos: “In casu”, pretende o REQUERENTE a 

suspensão da cobrança do crédito tributário sob pena da causar sérios 

prejuízos à empresa Requerente. Assim, diante dos argumentos e a 

documentação apresentada, pressupõe-se que a parte REQUERENTE 

esteja se RESGUARDANDO em não pagar dívida, em tese, indevida, não 

devendo sofrer os EFEITOS por meio dos atos de cobrança. Desta forma, 

uma vez PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do 

“fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a 

demora da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. 

Contudo, considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não 

ter que pagar débito, supostamente, indevido, e diante da possibilidade de 

manutenção/restrição de crédito, entendo que SUBSISTE o “fumus boni 

iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in 

limine litis”. Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato de apresentar tal 

restrição em nome do autor, causaria danos ao mesmo, não sendo justo, 

nem razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO. Dessa 

forma, enquanto houver DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu 

origem à dívida ativa, não pode a REQUERENTE sofrer pelos efeitos dos 

atos de cobrança, devendo os mesmos serem suspensos durante o curso 

do processo. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se 

concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”. “Ex 

positis”, vislumbrando a coexistência do “fumus bonis juris” e do 

“periculum in mora”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de 

DETERMINAR a SUSPENSÃO da COBRANÇA do CRÉDITO TRIBUTÁRIO da 

Guia nº 5020406, impugnada administrativamente nos autos do Processo 

Administrativo de nº 1498/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE, INTIMANDO o REQUERIDO, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 

335, todos do CPC/2015. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004180-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004180-87.2018.8.11.0015 AUTOR: MARCIA ROSANE VIEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de pedido de RECONSIDERAÇÃO 

(ID. 13618204) da DECISÃO proferida em ID. 13343028, pela qual restou 

INDEFERIDA a TUTELA ANTECIPADA requerida pela REQUERENTE. É o 

Breve Relato. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

objetivando Licença para Qualificação Profissional no Curso de Doutorado. 

Neste sentido, verifica-se que o REQUERENTE junta em ID. 13618473, 

declaração de que o Curso de Doutorado da REQUERENTE esta previsto 

para ser concluído até o dia 15 de setembro de 2018, caracterizando 

assim o “periculum in mora”. Assim, depreende-se dos autos, que o pleito 

LIMINAR MERECE GUARIDA, pois a REQUERENTE DEMONSTROU os 

REQUISITOS AUTORIZADORES para a CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR, 

mais especificamente o “FUMUS BONIS JURIS” (plausibilidade do direito 

substancial invocado), bem como “PERICULUM IN MORA”. Assim, 

demonstrado o “fumus bunis iuris” da REQUERENTE, bem como do 

“periculum in mora”. “Ex positis”, RECONSIDERO o PEDIDO LIMINAR 

DEFERINDO PARCIALMENTE a LIMINAR postulada no sentido de 

DETERMINAR a concessão da licença sem remuneração para a 

REQUERENTE “pelo menos 90 dias de licença para conclusão do 

Doutorado”. INTIME-SE as PARTES destes “decisum”. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 
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#1005657-48.2018.8.11.0015 AUTOR: ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA 

FERNANDES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por ESPÓLIO DE PLÁCIDO 

EDUARDO FERNANDES, Representado por ALEXANDRE EDUARDO 

FERREIRA FERNANDES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO na 
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pessoa do PROCURADOR GERAL DO ESTADO. Aduz o REQUERENTE que 

“em 12/01/2011 a servidora pública autuante lavrou o auto de infração em 

referência, sob a alegação que consta no campo relativo a descrição dos 

fatos, in verbis: “Por fazer uso de fogo em 693,19 ha em área agropastoril 

sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Parecer nº 

575/CG/SMIA/2010”, “arbitrando multa de R$ 693.190,00 (seiscentos e 

noventa e três mil, cento e noventa reais) enquadrando a conduta do 

defendente nos seguintes dispositivos legais: Artigo 70 da Lei federal 

9.605/98, c/c art. 58 do Decreto Federal nº 65.14/08”. Sustenta, que “os 

herdeiros não estavam exercendo a posse do imóvel onde ocorreu o ilícito 

administrativo na época dos fatos, portanto trata-se de parte ilegítima, não 

podem os mesmos serem responsabilizados por fatos alheios, ou de 

terceiros como se demonstrara cristalinamente no decorrer dos tópicos a 

seguir, fatos estes que invalidam a emissão do auto de infração assim 

como a da Certidão de Divida Ativa, além do mais há ainda vícios 

insanáveis que levam sua nulidade como por exemplo, a competência do 

agente autuante para lavrar autos de infração e a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado”. Informa, por fim, “Fatos estes que também 

afastam a exigibilidade do crédito o qual se encontra na eminencia de 

inscrição em divida ativa e registro no Cartório de Registro Civil de 

pessoas naturais, a título de protesto, uma vez esgotadas as esferas 

administrativas recursais”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que 

determine a “suspensão da penalidade de multa nº 129424, com o 

deferimento da garantia fidedigna e suficiente oferecida ao Juízo, sendo 

colocada a disposição uma porção de terras em garantia conforme laudo 

de avaliação em anexo, visando o impedimento de inscrição do nome do 

autor em dívida ativa e do protesto de títulos e documentos”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, diante dos argumentos e a documentação 

apresentada, pressupõe-se que o REQUERENTE esteja se 

RESGUARDANDO em não pagar dívida, em tese, indevida, não devendo 

sofrer os EFEITOS do PROTESTO. Desta forma, uma vez PRESENTES os 

REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve 

o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação 

jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que 

o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, e diante da possibilidade de manutenção/restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, entendo que SUBSISTE o 

“fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da 

cautelar “in limine litis” (art. 297, caput e art. 301 ambos do CPC/2015). 

Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão 

do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de 

RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento 

da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE 

tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. Ademais, o Autor, desde logo, se propõe a prestar 

CAUÇÃO REAL como garantia do processo. Sendo assim, em sede de 

COGNIÇÃO SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS 

do COBRANÇA, notadamente em razão dos efeitos negativos dele 

decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser efetuado com 

cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de proteção à 

imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve nortear as 

relações jurídicas. Nessa quadra processual o DEFERIMENTO, portanto, é 

MEDIDA que se IMPÕE. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA 

que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo 

ante”, sem prejuízo, podendo a inscrição voltar a ser inserida nos 

ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e o PROTESTO voltar ter EFEITOS. 

Quanto a CAUÇÃO, ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que: “O 

Código não condicionou, sempre e obrigatoriamente, todas as medidas 

liminares à prestação de caução; apenas facultou ao juiz o poder de 

determinar a contracautela (...) caso em que poderá determinar que o 

requerente preste caução (...- diz o art. 804), o que, naturalmente, será 

feito quando a imprecisão dos elementos de convicção produzidos pelo 

requerente não propiciar ao juiz a segurança mínima para convencer-se 

da inteira procedência da pretensão cautelar in li mine litis” (Processo 

Cautelar, 22a ed., EUD, São Paulo, 2005, p. 142). Não há dúvida de que a 

contracautela mediante depósito em dinheiro do valor da obrigação à 

ordem do Juízo é a forma mais efetiva de garantir a reparação dos danos 

que a execução da liminar possa causar. No entanto, quando a lei não 

determina a espécie de caução, de rigor a concessão de oportunidade 

para que o obrigado escolha o modo de prestá-la. A caução pode ser real 

ou fidejussória e quando a lei não determinar a espécie de caução, esta 

poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, 

títulos da União ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca, 

penhor e fiança. Esta garantia, que é destinada a eventual ressarcimento 

de danos causados à parte ex-adversa, não pode ser recusada se 

reconhecida a sua idoneidade e demonstrados os seus requisitos, eis que 

cabe à parte interessada optar pelas modalidades de caução 

especificadas em lei, conforme alhures exposto. “In casu”, verifica-se que 

o bem oferecido pela parte Autora é idôneo e de sua propriedade, não 

podendo, pois, ser recusada a caução real, qual seja 165 ha (cento e 

sessenta e cinco hectares) do imóvel rural descrito na matricula nº 1268 

do CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT (ID. Num. 13456182), 

mormente porque de valor superior ao título “sub judice”, cujo multa se 

pretende suspender. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido 

de DETERMINAR a SUSPENSÃO da PENALIDADE de MULTA nº 129424, e, 

consequentemente, DETERMINO a IMPOSSIBILIDADE de eventual 

INSCRIÇÃO do nome do autor em DÍVIDA ATIVA e do PROTESTO de títulos 

e documentos, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes 

autos. CONDICIONO, contudo, a expedição do MANDADO LIMINAR, à 

CAUÇÃO REAL prestada pela parte Autora, a fim de que esta recaia sobre 

o bem imóvel 165 ha (cento e sessenta e cinco hectares) do imóvel rural 

descrito na matricula nº 1268 do CRI da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT (ID. Num. 13456182), junto ao respectivo Cartório de 

Registros de Imóveis, devendo ser OFICIADO o mesmo para 

CUMPRIMENTO da presente DECISÃO. Cumprida a medida, CITE-SE, 

INTIMANDO o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo 

legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005745-86.2018.8.11.0015 AUTOR: LAURI ANTONIO BALBINOT RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - 

SUNOR/SEMA/MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO - DÉBITO FISCAL - CUMULADO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LAURI ANTONIO BALBINOT em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz que a Requerente “é 

pessoa de idoneidade moral ilibada, exercendo suas atividades com 

responsabilidade e dentro dos princípios regulados por lei para atividade 

agropecuária. Segundo se observa do Processo Administrativo, o qual se 

junta ao final, na data de 29 de dezembro de 2008, segundo o Auto de 

Infração 115023, o Requerente teria sido multada por desmatar em corte 

raso 1,2014 ha em área de reserva legal. Também é dos autos do 

processo administrativo que referido desmate teria ocorrido no ano de 

2004”. Informa, que “consta do "processo Administrativo": As fls. 03, está 

encartada uma procuração do Autor para o Sr. Luciano Aurélio de 

Oliveira, a qual dá somente poderes para o fim de representar o Autor 

junto a SEMA, IBAMA, INCRA e FUNAI, onde pode requerer, assinar, 

movimentar, retirar e cumprir pendencias, referente ao processo de 

Manejo Florestal, PMF's da Fazenda Tio Ary II, sob processo 263743/2006. 

Observa-se de dita procuração que a mesma não dava poderes especiais 

para receber CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO e ainda tinha prazo de 

validade de 06 (seis) meses, isto é, até 20/01/2009”. Sustenta, ainda, que 

“As fls. 17/17vº, em Decisão Interlocutória datada de 28/05/2012, no 

tópico "1. Da Defesa", pode-se ver que segundo a Analista do Meio 

Ambiente e o Superintendente, o Autor tomara ciência do Auto de Infração 

por meio de seu procurador, e que não apresentou defesa sendo 

considerado revel”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência para 

“determinar a sustação/cancelamento do protesto junto ao 4º Cartório de 

Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende a suspensão dos 

efeitos do protesto gerado em razão de Auto de Infração de nº 115023, 

Processo Administrativo nº 5680/2009. Ocorre, que a REQUERENTE 

colaciona aos autos o processo administrativo em razão de auto de 

infração 115023, que gerou multa por “desmatar a corte raso 1.2014ha de 

reserva legal, conforme despacho da pagina 276 do Processo 

263743/2006”. Assim, OBJEÇÃO AUTORAL jaza no não atendimento aos 

ditames legais acerca da ciência inequívoca do Requerente quanto ao 

processo administrativo que resultou na “imposição de uma multa de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”. Assim, os DOCUMENTOS coligidos aos 

autos, em especial a PROCURAÇÃO EXTRAJUDICIAL de ID. Num. 

13523624 - Pág. 2, que não concede poderes especiais para receber 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO e ainda tinha prazo de validade de 06 

(seis) meses, isto é, até 20/01/2009, e, mesmo assim a DECISÃO de ID. 

Num. 13523624 - Pág. 16 alegou “que o autuado não apresentou defesa 

administrativa, razão pela qual será considerado revel”. Logo, tais fatos, 

INDICAM a PROBABILIDADE DO DIREITO (“fumus boni iuris”) do Autor, eis 

que evidenciam, neste momento, ausência de intimação profícua do 

REQUERENTE. Nesta esteira, cita-se, inicialmente, o CONTEÚDO 

CONSTITUCIONAL aplicável à espécie: “Art. 5º. Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Ainda, a 

CONSTITUIÇÃO do ESTADO de MATO GROSSO também assim disciplina: 

“Art. 129. A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos 

Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (...) § 8º 

A lei estabelecerá a obrigatoriedade da notificação ou intimação pessoal 

do interessado para determinados atos administrativos, caso em que só 

produzirão efeitos a partir de tais diligências”. É, portanto, dever da 

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA notificar o Administrado das decisões 

proferidas no PROCESSO ADMINISTRATIVO, seja pessoalmente, seja por 

meio do patrono regularmente constituído no feito, indicando os motivos de 

sua decisão, assim como o prazo legal para interposição de recurso. 

Desta forma, uma vez PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum 

in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão 

autorizada, eis que a demora da prestação jurisdicional, causaria o 

perecimento do direito. Contudo, considerando que o REQUERENTE esteja 

se precavendo em não ter que pagar débito, supostamente, indevido, em 

razão de não ser proprietário do imóvel autuado, entendo que SUBSISTE o 

“fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da 

cautelar “in limine litis”. Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da 

possibilidade de inclusão do nome do REQUERENTE no SERASA, 

PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já 

é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem 

razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial 

ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Desta forma, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do 

PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos negativos dele 

decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser efetuado com 

cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de proteção à 

imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve nortear as 

relações jurídicas. Cumpre ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na 

JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou 

CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende 

que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O 

SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO 

aqui ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 441 de 548



cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do 

PROTESTO junto ao 4º Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de 

Rondonópolis de ID. Num. 13703356 - Pág. 1, salvo a EXISTÊNCIA de 

DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao 4º 

Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis solicitando o 

cumprimento da presente decisão. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta 

no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. 

Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo 

legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004350-59.2018.8.11.0015 AUTOR: VALDEMAR DOS SANTOS PAZ 

RÉU: DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, CAR 

VEÍCULOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

TRIBUTÁRIA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido 

de tutela provisória de urgência incidental proposta por VALDEMAR DOS 

SANTOS PAZ, em desfavor do DETRAN-MT – DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO e CAR VEÍCULOS. Aduz o REQUERENTE que “No ano de 2.012, 

o Autor vendeu o veículo VW/GOL/MI, placa: OKZ-6370, Renavam: 

672316951, Chassi: 9BWZZZ377VT058546, cor: prata, ano fab/mod: 

1997/1997, para a empresa CAR Veículos, que era situada na Avenida 

das Acácias, n. 828, Centro no município de Sinop/MT. Desde então, o 

Terceiro Requerido de posse do recibo de venda devidamente assinado e 

com firma reconhecida em Cartório, não promoveu a transferência do bem, 

de modo a impossibilitar a alteração cadastral referente ao domínio do 

automóvel junto ao órgão de trânsito, o que até a presente data não 

aconteceu”. Informa, que “a garagem de carros CAR Veículos foi vendida 

por seus proprietários, sendo que atualmente está situada na Avenida das 

Acácias, n. 828 a garagem de carros ACÁCIAS VEÍCULOS. Desta forma, o 

Autor compareceu no mencionado endereço, onde foi informado que a 

nova garagem não poderia realizar a atualização cadastral”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência a determinar ao DETRAN/MT: (a) se 

abstenha de lançar no prontuário de condutor da parte autora os pontos 

referentes a(s) infração(ões) que porventura for(em) lavrada(s) entre a 

data em que tal autarquia for citada dos termos desta lide até o julgamento 

deste feito; (b) se abstenha de cobrar o Licenciamento Obrigatório e o 

Seguro Obrigatório do Autor referente ao veículo aqui desde 2012 data em 

que o bem foi vendido ao Terceiro Requerido; e (c) se abstenha de 

informar os dados cadastrais da parte Autora como sendo a proprietária 

do veículo aqui identificado para a SEFAZ cobrar o IPVA, e para as 

autoridades de trânsito lançarem futura(s) infração(ões) de trânsito 

cometida(s) pela(os) usuária(os) do veículo”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE requer a abstenção 

do lançamento dos pontos referentes as infração do veículo, da cobrança 

pelo Licenciamento Obrigatório e o Seguro Obrigatório do Autor referente 

ao veículo aqui desde 2012, e, por fim, abstenha de informar os dados 

cadastrais da parte Autora como sendo a proprietária do veículo. O CERNE 

da CONTROVÉRSIA gira em torno de que a parte REQUERENTE esta sendo 

cobrada por infrações e impostos referentes ao veículo VW/GOL/MI, 

placa: OKZ-6370, Renavam: 672316951, Chassi: 9BWZZZ377VT058546, 

cor: prata, ano fab/mod: 1997/1997, que alega ter sido vendido no ano de 

2012. Neste sentido, conforme documentação apresentada, o 

REQUERENTE não comprova o requisitos necessários à antecipação dos 

efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada pelo 

Autor, impõe-se dilação probatória e, em especial, a submissão do feito ao 

crivo do contraditório. Ora esta, para a concessão da tutela pretendida, 

qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são 

necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a 

pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de 

natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu 

cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima. 

Assim, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, não se vislumbra a presença 

dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, explico, 

está ausente nos autos a presença do “fumus bonis iuris”, eis que não 

constam nos autos a comprovação de que o veiculo fora vendido no ano 

de 2012. Como também, diante de uma análise superficial, bem como dos 

documentos acostados aos autos não são suficientes para preencher os 

requisitos autorizadores necessários para a concessão da liminar. Assim, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL - MORTE - SINALIZAÇÃO 

INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA CAUTELAR - FUMUS 

BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. 

Não havendo comprovação do preenchimento dos requisitos estampados 

no art. 273 do CPC, ante a necessidade de dilação probatória, há indeferir 

o pedido de tutela antecipada. Para a concessão de providência cautelar, 

nos termos do artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do 

fumus boni juris e do periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida 

cautelar pretendida. (AI 15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015) 

Logo, ausentes os vestígios que garantem a tutela liminar em favor do 

REQUERENTE, eis que o processo merece dilação probatória para melhor 

análise do feito, o INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se 
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IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006260-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAODETE HASSELSTROM NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006260-24.2018.8.11.0015 AUTOR: CLAODETE HASSELSTROM NEVES 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARATER INCIDENTAL proposta por 

CLAODETE HASSELSTROM NEVES em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. 

Aduz que o REQUERENTE que “aprovada em concurso público da 

Prefeitura Municipal de Sinop, e exerce o cargo de Professor com 

Licenciatura Plena em Educação Física 40H, nomeada por meio da Portaria 

642/2005 datado de 05 de setembro de 2005, Termo de Posse datado de 

01.08.2005, Termo de Entrada em Exercício datado de 02.08.2005 e ainda, 

a elevação de Classe da Autora no Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos – PCCV por meio do Decreto nº 73/2016 datado em 12 de 

abril de 2016”. Sustenta que, a “O cargo de professor foi primitivamente 

regulamentado pela Lei 568/99, ao qual dispunha sobre o Quadro de 

Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, 

regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos 

Servidores e dá outras providências.”. Informa ainda que “por meio da Lei 

758/2004, institui o novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos 

Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop. (...) as 

atribuições do professor resultam na “orientação e aprendizagem do 

aluno, participar do processo de planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de ensino aprendizagem e 

contribuir para aprimoramento da qualidade do ensino”. Complementa, por 

fim, que “a criação de novos cargos, atribuições e requisitos para 

provimento, bem como o fato dos novos cargos serem ocupados por 

servidores efetivos, mediante transposição, pontuamos que a LC 62/2011 

gerou decesso de caráter pecuniário à Requerente, gerado pela 

transposição do cargo de Merendeira (Lei 568/99) para Apoio 

Administrativo Educacional”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

que seja determinado “para suspender os efeitos do artigo 83 da LC 

62/2011 e determinar o imediato enquadramento do Requerente na LC/ 

62/2011;”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer “para 

suspender os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato 

enquadramento do Requerente na LC/ 62/2011”. Neste sentido, vale 

destacar as seguintes informações juntadas ao processo: 1 – Em ID. Num. 

13841738 - Pág. 4 é apresentado o TERMO DE POSSE da REQUERENTE 

para o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

40H Referência CE-20-4; 2 – Portaria de nº 642/2005 que nomeia a 

REQUERENTE para o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 40H,. Num. 13841738 - Pág. 1-3, e Termo de Entrada 

em Exercício em ID. Num. 13841738 - Pág. 5; 4 – Lei N.062/ 2011, que 

dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do 

Município de Sinop, aduz em seus artigos: Art. 1º. Parágrafo único. 

Entende-se por carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do 

Município do Sistema Público Educacional aquela essencial para o 

oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob a 

responsabilidade do Município, com admissão exclusiva por concurso 

público, com revisão geral a cada 12 (doze) meses, limitando a 65% 

(sessenta e cinco por cento) a aplicação em folha dos recursos com 

manutenção e desenvolvimento da educação. Art. 2º. A Carreira dos 

Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de 

(03) três classes de cargos: I - Professor: composto das atribuições 

inerentes às atividades de docência, de coordenação e de direção de 

unidade educativa; II - Técnico Administrativo Educacional: composto de 

atribuições inerentes às atividades de administração escolar, multi-meios 

didáticos, técnico de desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação 

pedagógica; III - Apoio Administrativo Educacional: composto de 

atribuições inerentes às atividades de auxiliar de nutrição escolar, 

segurança e auxiliar de manutenção de infra-estrutura. Art. 4°. A série de 

classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de 

acesso, identificada por letras maiúsculas. § 1º. As classes são 

estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a 

progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte: I - Classe A - 

habilitação específica de nível médiomagistério; II - Classe B - habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 

151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970; 

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional; IV - Classe D: habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação 

relacionada com sua habilitação; V - Classe E: habilitação específica de 

grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, 

com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua 

habilitação. § 3º. São atribuições específicas do Professor: I - participar da 

formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema 

Público de Educação Municipal; II - elaborar planos, programas e projetos 

educacionais no âmbito específico de sua atuação; III - participar da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico; IV - desenvolver a regência 

efetiva; V - controlar e avaliar o rendimento escolar; VI - executar tarefa 

de recuperação de alunos; VII - participar de reunião de trabalho; VIII - 

desenvolver pesquisa educacional; IX - participar de ações administrativas 

e das interações educativas com a comunidade; X - buscar formação 

continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 

investigativa; XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação 

vigente; XII - cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade educativa; XIII - 

manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por 

meio de ato administrativo regulamentar. Neste sentido, conforme 

documentação apresentada, o REQUERENTE não comprova o requisitos 
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necessários à antecipação dos efeitos da tutela, porquanto, para a 

comprovação da tese sustentada pelo REQUERENTE, impõe-se dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. 

Ora esta, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a 

coexistência dos requisitos citados acima. Assim, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, explico, está ausente nos autos a 

presença do “periculum in mora”, eis que a parte REQUERENTE vem 

recebendo seus proventos, não ficando comprometido seu sustento, o 

que descaracteriza tal requisito. Como também, diante de uma análise 

superficial, bem como dos documentos acostados aos autos não são 

suficientes para preencher os requisitos autorizadores necessários para 

a concessão da liminar. Assim, vejamos: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL 

- MORTE - SINALIZAÇÃO INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA 

CAUTELAR - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO 

PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. Não havendo comprovação do 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 273 do CPC, ante a 

necessidade de dilação probatória, há indeferir o pedido de tutela 

antecipada. Para a concessão de providência cautelar, nos termos do 

artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do fumus boni juris e do 

periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida cautelar pretendida. (AI 

15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015) Logo, ausentes os vestígios 

que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o 

processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006261-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LEAL DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006261-09.2018.8.11.0015 AUTOR: ALISSON LEAL DAS NEVES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARATER INCIDENTAL proposta por 

ALISSON LEAL DAS NEVES em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz 

que o REQUERENTE que “aprovado em concurso público da Prefeitura 

Municipal de Sinop, e exerce o cargo de Professor com Licenciatura Plena 

em Educação Física 40H, nomeado por meio da Portaria 401/2006 datado 

em 28 de Agosto de 2006, Termo de Posse datado de 01.08.2006 e Termo 

de Entrada em Exercício datado de 01.08.2005”. Sustenta que, a “O cargo 

de professor foi primitivamente regulamentado pela Lei 568/99, ao qual 

dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o 

Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de 

Carreira dos Servidores e dá outras providências.”. Informa ainda que “por 

meio da Lei 758/2004, institui o novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários 

dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop. (...) 

as atribuições do professor resultam na “orientação e aprendizagem do 

aluno, participar do processo de planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de ensino aprendizagem e 

contribuir para aprimoramento da qualidade do ensino”. Complementa, por 

fim, que “a criação de novos cargos, atribuições e requisitos para 

provimento, bem como o fato dos novos cargos serem ocupados por 

servidores efetivos, mediante transposição, pontuamos que a LC 62/2011 

gerou decesso de caráter pecuniário à Requerente, gerado pela 

transposição do cargo de Merendeira (Lei 568/99) para Apoio 

Administrativo Educacional”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

que seja determinado “para suspender os efeitos do artigo 83 da LC 

62/2011 e determinar o imediato enquadramento do Requerente na LC/ 

62/2011;”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer “para 

suspender os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato 

enquadramento do Requerente na LC/ 62/2011”. Neste sentido, vale 

destacar as seguintes informações juntadas ao processo: 1 – Em ID. Num. 

13842881 - Pág. 2 é apresentado o TERMO DE POSSE da REQUERENTE 

para o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

40H C/PÓS Referência CE-20-6; 2 – Portaria que nomeia a REQUERENTE 

para o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

40H C/PÓS, ID. Num. 13842881 - Pág. 1, e Termo de Entrada em Exercício 

em ID. Num. 13842881 - Pág. 3; 4 – Lei N.062/ 2011, que dispõe sobre a 

carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de 

Sinop, aduz em seus artigos: Art. 1º. Parágrafo único. Entende-se por 

carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município do 

Sistema Público Educacional aquela essencial para o oferecimento de 

serviço público, priorizado e mantido sob a responsabilidade do Município, 

com admissão exclusiva por concurso público, com revisão geral a cada 

12 (doze) meses, limitando a 65% (sessenta e cinco por cento) a 

aplicação em folha dos recursos com manutenção e desenvolvimento da 

educação. Art. 2º. A Carreira dos Profissionais da Educação Pública 

Básica do Município é constituída de (03) três classes de cargos: I - 

Professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, 

de coordenação e de direção de unidade educativa; II - Técnico 

Administrativo Educacional: composto de atribuições inerentes às 

atividades de administração escolar, multi-meios didáticos, técnico de 

desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação pedagógica; III - Apoio 

Administrativo Educacional: composto de atribuições inerentes às 

atividades de auxiliar de nutrição escolar, segurança e auxiliar de 

manutenção de infra-estrutura. Art. 4°. A série de classes do cargo de 

Professor é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por 
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letras maiúsculas. § 1º. As classes são estruturadas segundo a formação 

exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de 

acordo com seguinte: I - Classe A - habilitação específica de nível 

médiomagistério; II - Classe B - habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 06 de fevereiro de 1970; III - Classe C - habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional; IV 

- Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação; V - Classe E: habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação 

relacionada com sua habilitação. § 3º. São atribuições específicas do 

Professor: I - participar da formulação de Políticas Educacionais nos 

diversos âmbitos do Sistema Público de Educação Municipal; II - elaborar 

planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua 

atuação; III - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico; IV - 

desenvolver a regência efetiva; V - controlar e avaliar o rendimento 

escolar; VI - executar tarefa de recuperação de alunos; VII - participar de 

reunião de trabalho; VIII - desenvolver pesquisa educacional; IX - participar 

de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade; 

X - buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da 

ação reflexiva e investigativa; XI - cumprir e fazer cumprir as 

determinações da legislação vigente; XII - cumprir a hora-atividade no 

âmbito da unidade educativa; XIII - manter a cota mínima de produção 

científica, que será estabelecida por meio de ato administrativo 

regulamentar. Neste sentido, conforme documentação apresentada, o 

REQUERENTE não comprova o requisitos necessários à antecipação dos 

efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada pelo 

REQUERENTE, impõe-se dilação probatória e, em especial, a submissão do 

feito ao crivo do contraditório. Ora esta, para a concessão da tutela 

pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, 

são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis 

que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de 

natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu 

cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima. 

Assim, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, não se vislumbra a presença 

dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, explico, 

está ausente nos autos a presença do “periculum in mora”, eis que a parte 

REQUERENTE vem recebendo seus proventos, não ficando comprometido 

seu sustento, o que descaracteriza tal requisito. Como também, diante de 

uma análise superficial, bem como dos documentos acostados aos autos 

não são suficientes para preencher os requisitos autorizadores 

necessários para a concessão da liminar. Assim, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 

RODOVIA ESTADUAL - MORTE - SINALIZAÇÃO INADEQUADA - PENSÃO 

CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

AUSENTES – MEDIDA CAUTELAR - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN 

MORA NÃO PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. Não havendo comprovação 

do preenchimento dos requisitos estampados no art. 273 do CPC, ante a 

necessidade de dilação probatória, há indeferir o pedido de tutela 

antecipada. Para a concessão de providência cautelar, nos termos do 

artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do fumus boni juris e do 

periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida cautelar pretendida. (AI 

15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015) Logo, ausentes os vestígios 

que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o 

processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005749-26.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DEVANIR JOSE GENZ GROFF 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAR proposta por 

DEVANIR JOSÉ GENZ GROFF em desfavor do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT. Aduz o 

REQUERENTE que “é proprietário do veículo Caminhão SCANIA T112, 

Ano/Modelo: 1982/1982, Cor: vermelha, Placa: LYJ4735, Código Renavam: 

00304493015, Chassi: 9BSTH4X2Z03213092”, e que “em meados do mês 

de Maio de 2013, ao procurar o despachante de sua confiança para 

realizar o pagamento do licenciamento do veículo acima descrito, o Autor 

descobriu que o caminhão já havia sido licenciado para aquele ano”. 

Sustenta, que “o Autor se dirigiu até o DETRAN/MT em Sinop, onde foi 

certificado que o veículo caminhão havia sido licenciado pelo Despachante 

Imperial, localizado na cidade de Várzea Grande/MT”, e que “Também foi 

constatado que o documento do veículo já havia sido retirado sem a 

autorização do Autor/proprietário. Naquela oportunidade o Autor registrou 

o Boletim de Ocorrência nº 2013.134176, relatando o fato ocorrido, 

conforme se verifica no documento em anexo. Na mesma ocasião, o Autor 

confeccionou uma Reclamação/Denúncia junto ao Detran/MT de Sinop, 

para que o órgão tomasse as providências cabíveis, considerando haver 

um evidente caso de clonagem de placas”. Informa, que “no mês de Maio 

deste ano, quando o Autor procurou o despachante de sua confiança 

para realizar o pagamento do licenciamento do seu veículo, foi 

surpreendido com a informação de que constavam inúmeras multas 

referentes a infrações de trânsito ocorridas no Estado de Goiás” e que “o 

Autor registrou o Boletim de Ocorrência nº 2018.157471 (documento 

anexo), relatando o fato das multas recebidas, que totalizam um montante 

de R$3.974,69 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais, e sessenta e 

nove centavos), além dos pontos cumulativos em sua CNH – Carteira 

Nacional de Habilitação”. Por fim, REQUER, como Tutela Antecipada para 

“suspender a cobrança das multas provenientes do Estado de Goiás, no 

valor de R$3.974,69 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais, e 

sessenta e nove centavos), bem como abster-se de suspender o direito 

de dirigir do Autor em razão dos pontos acumulados em sua Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH, em razão das infrações objeto da presente 

lide, permitindo ao Autor o pagamento do licenciamento do seu veículo livre 

das referidas penalidades”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 
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da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ACAUTELATÓRIA, mas meramente de 

NATUREZA ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

não MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE requer a suspensão 

das cobranças referentes as infrações de transito do veiculo Caminhão 

SCANIA T112, Ano/Modelo: 1982/1982, Cor: vermelha, Placa: LYJ4735, 

Código Renavam: 00304493015, Chassi: 9BSTH4X2Z03213092, a 

abstenção de suspender o direito de dirigir do Autor em razão dos pontos 

acumulados em sua Carteira Nacional de Habilitação, e, por fim, a 

possibilidade de pagamento do licenciamento do seu veículo. O CERNE da 

CONTROVÉRSIA gira em torno de que a parte REQUERENTE não conseguir 

realizar o licenciamento de seu veículo em razão do mesmo possuir 

infrações de trânsito vinculadas ao veículo, conforme demonstra ID. Num. 

13520615 - Pág. 1. Neste sentido, vale destacar as seguintes 

informações: 1 – O Requerente apresenta, no extrato do veículo, de ID. 

Num. 13520615 - Pág. 1, as seguintes infrações ocorridas nos dias 

2 6 / 0 6 / 2 0 1 7 ,  0 4 / 0 8 / 2 0 1 7 ,  1 6 / 1 0 / 2 0 1 7  e  2 4 / 1 0 / 2 0 1 7 : 

PRF-000100-T123745306-5185/01 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O 

CINTO SEGURANÇA - Em RIO VERDE no dia 26/06/2017 às 15:50; 

PRF-000100-T123736501-7242/02 - Movito de dia, deixar de manter acesa 

luz baixa nas rodovias - Em RIO VERDE no dia 26/06/2017 às 16:02; 

UF:GO-109200-A020238029-5010/00 - Dirigir veículo sem possuir 

CNH/PPD/ACC - Em RIO VERDE no dia 04/08/2017 às 11:50; 

UF:GO-109200-A020238030-6645/00 - Conduzir veiculo c/EQUIPAMENTO 

obrigatória DESACORDO CONTRAN - Em RIO VERDE no dia 04/08/2017 às 

11:50; UF:GO-109200-A020238031-6637/02 - CONDUZIR VEÍCULO C/ 

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INEFICIENTE/INOP - Em RIO VERDE no dia 

04/08/2017 às 11:50; UF:GO-109200-A020427741-6637/02 - CONDUZIR 

VEÍCULO C/ EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INEFICIENTE/INOP - Em 

N A Z A R I O  n o  d i a  1 6 / 1 0 / 2 0 1 7  à s  1 1 : 5 0 ; 

UF:GO-109200-A020427742-6726/01 - CONDUZIR VEÍCULO EM MAU 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO. - Em NAZARIO no dia 16/10/2017 às 11:50; 

UF:GO-109200-A020427740-5010/00 - Dirigir veículo sem possuir 

CNH/PPD/ACC - Em NAZARIO no dia 16/10/2017 às 11:50; 

UF:GO-109200-A020445077-6556/01 - CONDUZIR O VEÍCULO COM O 

LACRE DE IDENTIFICAÇÃO VIOLADO/FALS - Em ACREUNA no dia 

24/10/2017 às 15:35; UF:GO-109200-A020445075-7340/00 - DIRIGIR COM 

CALCADO NAO FIRME NOS PÉS COMPROM A SEG. PEDAIS - Em 

A C R E U N A  n o  d i a  2 4 / 1 0 / 2 0 1 7  à s  1 5 : 3 5 ; 

UF:GO-109200-A020445074-6645/00 - Conduzir veiculo c/EQUIPAMENTO 

obrigatória DESACORDO CONTRAN - Em ACREUNA no dia 24/10/2017 às 

15:35; UF:GO-109200-A020445078-6602/00 - CONDUZIR O VEICULO COM 

QUALQUER UMA DAS PLACAS S/LEGIB.VISIB - Em ACREUNA no dia 

24/10/2017 às 15:35; UF:GO-109200-A020445076-6726/01 - CONDUZIR 

VEÍCULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO - Em ACREUNA no dia 

24/10/2017 às 15:35; 2 – Em ID. 13520794, 13520813 e 13520832 o 

REQUERENTE apresenta notas fiscais de que o veículo em questão estava 

realizando fretes no Estado de Mato Grosso: Nota Fiscal 000327 – 

Município de Vera em 14/02/2015; Nota Fiscal 001129 – Município de 

Matupa em 02/02/2016; Nota Fiscal 001258 – Município de Sinop em 

08/06/2016; Nota Fiscal 001071 – Município de Sinop em 15/06/2016; Nota 

Fiscal 001377 – Município de Terra Nova do Norte em 04/07/2016; Nota 

Fiscal 001553 – Município de Sinop em 31/05/2017; Nota Fiscal 001580 – 

Município de Matupá em 05/06/2017; Nota Fiscal 001729 – Município de 

Sinop em 28/06/2017; Nota Fiscal 001738 – Município de Sinop em 

29/06/2017; Nota Fiscal 001325 – Município de Matupá em 07/07/2017; 

Nota Fiscal 000007 – Município de Matupá em 16/01/2018; Nota Fiscal 

000763 – Município de Matupá em 14/02/2018; Nota Fiscal 000023 – 

Município de Matupá em 16/02/2018; Nota Fiscal 000787 – Município de 

Matupá em 20/02/2018; Nota Fiscal 001869 – Município de Nova Santa 

Helena em 24/02/2018; Recibo de ID. Num. 13520832 - Pág. 1 – Município 

de Sinop em 04/08/2017; Logo, verifica-se que as datas das infrações não 

estão de acordo com as datas das notas fiscais, que justificariam a real 

localização do caminhão, ou seja, que o caminhão estava em serviço na 

cidade correspondente da nota fiscal e não no local da infração. Assim, 

ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a 

coexistência dos requisitos citados acima. Assim, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, explico, está ausente nos autos a 

presença do “fumus bonis juris”, eis que o REQUERENTE não comprova, 

por meio da documentação apresentada aos autos, que as infrações 

cometidas não eram do veículo em questão. Logo, ausentes os vestígios 

que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o 

processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005750-11.2018.8.11.0015 AUTOR: ELISANETE SCHMITZ RÉU: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS proposta 

por ELISANETE SCHMITZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Geral do Município ou pelo 

Prefeito Municipal, e, HOSPITAL REGIONAL DE SINOP - FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP. Aduz a inicial que a parte Requerente 

“no ano de 2015 sofreu um acidente de trânsito, no qual ela era a 

passageira da motocicleta, conforme Boletim de Ocorrência. Com o 

acontecimento do fato, a vítima precisou ser levada ao hospital. Ela foi 

levada para o Hospital Regional de Sinop”, e “fora constatado que ela 

precisava fazer uma cirurgia, pois sofreu fratura exposta no braço 

esquerdo, do modo como comprovam os documentos em anexo. Nessa 

cirurgia, foram colocadas duas placas de ferro com 13 pinos, no braço da 

Autora”. Informa, que “No ano de 2016, precisamente em 05/07/16, a 

autora foi submetida a segunda cirurgia, no Hospital Regional de Sinop, a 

fim de retirar uma placa de ferro, que fora colocada na primeira cirurgia. O 

diagnóstico foi o de “pseudoartrose”, que ocorre quando há um tratamento 

incorreto da fatura”, e “Após as duas cirurgias, a parte Autora passou 

pelo exame de corpo de delito. De acordo com o laudo de Exame de Corpo 

de Delito, a Autora encontra-se com debilidade de antebraço. Na 

descrição: Com cicatriz de aspecto cirúrgico de quinze centímetros 

longitudinal, na face medial do antebraço esquerdo. Cicatriz de aspecto 

cirúrgico de sete centímetros na face medial do terço médio de antebraço 

esquerdo. E ainda, tortuosidade de antebraço esquerdo com incapacidade 

de prono supinação. Nos comentários ou discussão do laudo: Vítima de 

acidente com fratura de antebraço esquerdo que resultou em 

incapacidade de prono supinação e tortuosidade. E na conclusão do 

laudo: Periciado com lesões contusas e sequelas permanentes”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência “a realização de nova cirurgia, em 

médico de sua escolha, e que os valores da mesma, sejam pagos pela 

Requerida. Ou ainda, que seja a Autora indenizada na quantia de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) sendo R$ 12.816,00 (doze mil oitocentos e 
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dezesseis reais) a quantia aproximada da cirurgia”. CARREOU 

DOCUMENTOS à inicial. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. No caso versando, sem olvidar que o direito à 

saúde se insere no rol dos direitos fundamentais, que obriga o Estado – 

em sentido lato – a prestações positivas no sentido de assegurar a todos 

os cidadãos acesso amplo e igualitário aos programas e serviços de 

saúde, conforme alhures fundamentado, este Juízo entende que o PEDIDO 

de ANTECIPAÇÃO da TUTELA NÃO DEVE PROSPERAR. Cumpre salientar 

que o instituto da TUTELA ANTECIPADA visa ADIANTAR os EFEITOS da 

SENTENÇA, entregando à parte Autora a própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que por meio dela a parte Autora não pretende simplesmente evitar os 

prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a SATISFAÇÃO PROVISÓRIA 

do DIREITO. Em análise aos DOCUMENTOS acostados à inicial, NÃO se 

VERIFICA o FUNDADO RECEIO de DANO IRREPARÁVEL ou de DIFÍCIL 

REPARAÇÃO, requisito para a concessão da antecipação de tutela, em 

outras palavras, NÃO restou DEMONSTRADO nos autos que o Autor NÃO 

POSSA AGUARDAR a realização do procedimento, eis que o mesmo já 

realizou a cirurgia necessária. Considerando, portanto, a grande demanda 

pelo SUS de procedimentos eletivos, fato de conhecimento público e 

notório, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do 

procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente 

aguardam na fila de espera em iguais condições. Em outras decisões, este 

Juízo já firmou entendimento de que se tratando de procedimento eletivo, a 

parte deve aguardar na fila de espera junto aos demais jurisdicionados 

que ali aguardam para ser atendidos. Nesse sentido transcrevo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO À OBTENÇÃO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCESSÃO. REALIZAÇÃO IMEDIATA 

DE CIRURGIA NA REDE PÚBLICA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE 

DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1). 

Firmando o interessado declaração, de próprio punho, dando conta de sua 

necessidade de ter a gratuidade da justiça, atendida está a vontade da Lei 

nº 1060/50, e, por este motivo, deve ser ela concedida, não se podendo 

perder de vista que deve se dar ao cidadão todas as oportunidades de 

acesso ao Poder Judiciário, fazendo-se aplicações e interpretações de 

Leis que a isto conduzam, única forma de se respeitar o comando contido 

no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 2). Ausente a 

demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não 

há como se deferir a antecipação de tutela. 3). Não demonstrado o perigo 

da demora da realização de cirurgia, que é eletiva, não se pode antecipar 

a tutela, que consistiria em preterição das outras pessoas que igualmente 

aguardam na fila para se submeterem a cirurgia. 4) - Recurso conhecido e 

não provido. (TJDF; Rec 2013.00.2.006604-6; Ac. 679.682; Quinta Turma 

Cível; Rel. Des. Luciano Vasconcelos; DJDFTE 31/05/2013; Pág. 148). É 

INCONTROVERSO que há INDICAÇÃO MÉDICA para 

realização/disponibilização do procedimento/medicamento/insumo, porém, 

há que se considerar que, NÃO SE VERIFICA PERIGO DE DANO, requisito 

para a concessão da antecipação de tutela. A Resolução CFM nº 1451/95 

do Conselho Federal de Medicina de 10 de Março de 1995 [publicada no 

Diário Oficial da União em 17.03.95 – Seção I – Página 3666] estabelece 

nos parágrafos I e II do artigo I as definições para os conceitos de 

urgência e emergência, a serem adotadas na linguagem médica no Brasil, 

vejamos: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à 

saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de 

assistência médica imediata.” “Define-se por EMERGÊNCIA a constatação 

médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente 

de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico 

imediato.” Dessa forma, considerando que no caso em epígrafe não há 

URGÊNCIA ou EMERGÊNCIA, impõe-se aguardar a citação dos 

demandados, a dilação probatória e a devida instrução do feito, visando 

resguardar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, 

tendo em vista que o pedido é único, a antecipação de tutela esgotaria o 

próprio objeto da lide, o que somente se justifica quando há risco de 

perecimento do direito. Assim, apesar da solidariedade deste Juízo com os 

fatos narrados na peça madrugadora, é certo que deferir a tutela 

antecipada na forma pleiteada, poderia “furar a fila” dos demais pacientes 

que aguardam na mesma situação da parte Requerente. Sobre o tema, 

colhem-se os seguintes JULGADOS do E. TJMT: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER — SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE JOELHO — 

URGÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PARECER DO NÚCLEO DE APOIO 

TÉCNICO (NAT) — PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO — PERICULUM 

IN MORA — AUSÊNCIA. Não se mostra possível a antecipação de tutela 

quando ausente o pressuposto do fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, o denominado periculum in mora. Recurso não 

provido. (AgR, 127884/2014, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da publicação no 

DJE 16/10/2014). Destarte, apesar da responsabilidade dos entes 

federativos em prestar seu dever constitucional à saúde do cidadão, 

conforme já fundamentado nesta decisão, não vislumbra-se nos autos a 

presença de um dos requisitos necessários ao deferimento da medida 

antecipatória neste momento, qual seja, o perigo da demora, e, ainda, por 

entender que seria beneficiar a parte Autora em relação aos demais 

jurisdicionados que aguardam pelo mesmo obejto. Por outro lado, quanto 

ao pedido de que “seja a Autora indenizada na quantia de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) sendo R$ 12.816,00 (doze mil oitocentos e dezesseis 

reais) a quantia aproximada da cirurgia”, registre-se, por oportuno, que o 

pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com inúmeros 

REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede sua 

concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA ANTECIPADA, 

o Requerente almeja a indenização dos REQUERIDOS. Não pode o 

Requerente obter a satisfação do provimento final pretendido por meio do 

instituto da antecipação dos efeitos da tutela, eis que a finalidade do 

instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo 

sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado, eis que 

a medida liminar, ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. 

Ademais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 

01/10/2008, DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 

9.494/97, o qual disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA 

em face dos órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas 

SEGUINTES HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de 

vencimentos ou vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 

8.218 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa 

perspectiva, eventual deferimento liminar se daria em contrariedade ao 

julgado pela Suprema Corte na ADC nº 4, porquanto, ao determinar 
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liminarmente a indenização, esbarrando no óbice do art. 1º da Lei 

9.494/97. ENTENDIMENTO SEMELHANTE foi adotado pelo SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL na Rcl 5.902 MC/CE, oportunidade em que a Ministra 

Cármen Lúcia assim decidiu: “(...) 9. A decisão do magistrado estadual, 

que determinou a inclusão do Interessado no Quadro de Acesso para fins 

de promoção a Sargento da Polícia Militar do Estado do Ceará, ocasiona 

aumento de vencimentos do Interessado, o que é vedado pela Lei 

9.494/97, e, ainda, descumpre o que decidido na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n. 4/DF” (DJe 14/04/08). E ainda: RECLAMAÇÃO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU 

NO JULGAMENTO DA ADC 4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É 

pacífico o entendimento da Corte no sentido de que há descumprimento da 

ordem da ADC 4 quando a tutela antecipada contra a Fazenda Pública 

envolve pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que 

sob a forma de ‘reajuste’. Agravo regimental a que se nega provimento 

(Rcl 2005-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 

23.9.2005). INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. 

Antecipação de tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade 

reconhecida em medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. 

Vantagem pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para 

garantir o pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. 

Ofensa configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A 

decisão da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento 

de vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento 

(Rcl 2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). 

Assim, não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar sem 

o exame completo dos fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se 

faz em decisão de mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que o Autor vem 

recebendo seus proventos, logo não há PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006141-63.2018.8.11.0015 AUTOR: JOSIVALDO GONCALO DOS 

SANTOS RÉU: DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EPEDIDO LIMINAR proposta por JOSIVALDO GONÇALO DOS 

SANTOS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DA 

FAZENDA e DETRAN – São José do Rio Claro/MT. Aduz que o 

REQUERENTE “adquiriu uma moto Moto CG 125 Titan KS placa JZD0884, 

ano de Fabricação 2001, na cor Verde, Renavan 756835810, chassi 

9C2JC30101R120456. Ocorre que em 14 de maio de 2006 sua moto foi 

Furtada, após o ocorrido o Autor providenciou as medidas cabíveis 

conforme segue em anexo o Boletim de Ocorrência com n° 

1031209050063574. O que obteve grande susto é que agora após 

praticamente 12 anos da moto furtada foi apreendida constando no pátio 

do Detran Cidade de São José do Rio Claro/MT”. Informa, que “quando 

tomou conhecimento em maio de 2018 de que seu nome constava em 

dívida ativa correspondente a IPVA dos anos de 2013 a 2017 do veículo 

furtado, se desesperou vez que nunca imaginou passar por situação 

igual. Entrando em contato com o Detran- Sinop, (local onde reside), é que 

o atendente informou que constava dívidas pendentes da moto. 

Apresentou um relatório com mais débitos lançados em cima do veículo 

entre eles de Licenciamento anual dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018, assim como DPVAT do ano de 2017 e 2018, emissão de extrato de 

2018, bem como, a estadia de pátio para veículos de 2 ou 3 rodas por dia 

de apreensão (constando até o momento, a cobrança de 141 dias), num 

total de débitos provisórios cobrados de R$ 2.002,17 (dois mil e dois reais 

e dezessete centavos)”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência para 

“declarar a inexigibilidade do débito tributário cobrado, assim como, o 

Estado excluir o nome do Autor na Inscrição de Dívida Ativa. Bem como, 

proceder à liberação do Veículo apreendido com isenção total da estádia 

do pátio, vez que, seria uma forma de duplicar a punição ao Autor. Mais 

caso não entenda Vossa Excelência pela isenção total, que seja liberado o 

veículo com o valor a ser pago de até 30 (trinta) dias”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. Senão vejamos: Pretende o REQUERENTE a 

inexigibilidade do débito tributário cobrado, a exclusão do nome do AUTOR 

em dívida ativa referentes aos débitos de IPVA, e, por fim a liberação do 

veículo apreendido. Neste sentido, verificam-se nos autos que o 

REQUERENTE comprou uma moto Moto CG 125 Titan KS placa JZD0884, 

ano de Fabricação 2001, na cor Verde, Renavan 756835810, chassi 

9C2JC30101R120456, transferindo a propriedade para seu nome em 

17/06/2005 (ID. Num. 13778671 - Pág. 1), porém, teve sua moto furtada, 

conforme Boletim de Ocorrência nº 1031209.05.006357-4 de 14/05/2006 

(ID. Num. 13778650 - Pág. 1). Ocorre que, o veículo está no pátio do 

DETRAN há 141 dias, conforme extrato do veículo de ID. Num. 13778671 - 

Pág. 1-2. Assim, verifica-se que o REQUERENTE não deteve a posse do 

veículo Moto CG 125 Titan KS placa JZD0884, ano de Fabricação 2001, na 

cor Verde, Renavan 756835810, chassi 9C2JC30101R120456 desde a 

data do BO, 14/05/2006 ate a data em que o DETRAN apreendeu o veículo. 

Vejamos: APELAÇÃO — IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR (IPVA) — FATO GERADOR — PROPRIEDADE — FURTO — 

OCORRÊNCIA — COMPROVAÇÃO — ÔNUS DO PROPRIETÁRIO — 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA — AFASTAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo 

automotor, de modo que, para afastar a responsabilidade tributária, 

exige-se prova satisfatória da ocorrência do alegado furto, visto que, nos 

termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar 
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o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Natal Zamignan 

prejudicado. (Ap 68364/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, 

Publicado no DJE 18/03/2016) MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - PERDA DA POSSE 

DO VEÍCULO - DISPENSA DO PAGAMENTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.O 

IPVA é tributo incidente sobre a propriedade do veículo automotor, assim 

entendida também a posse. Reconhecida a perda da posse em razão de 

furto, dá-se a dispensa do pagamento do IPVA, por força da Lei nº 

7.301/2000 .Inexistência de relação jurídico-tributária com relação ao 

veículo em questão. (MS 27894/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2012, Publicado no DJE 

20/08/2012) APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTES DO REGISTRO DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA INCERTA DO 

FURTO – RECURSO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 996, DO CPC/2015 - NÃO CONHECIDO - 

CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 80 – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E 

IZAQUIEL VIEIRA DA SILVA -DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.1. 

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da 

ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA. 2. É certo que o Autor 

não deve ser imputado no pagamento dos débitos de seu veículo após o 

referido ter sido furtado, entretanto, como é impossível presumir a data do 

furto, já que este ocorreu no pátio do DETRAN, fica a ele atribuída a data 

em que o boletim de ocorrência foi registrado. (...) Recurso não provido. 

(Ap 84220/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

10/10/2017). (Ap 57099/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) Desta forma, uma vez 

PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, eis que a 

demora poderia ocasionar danos ao REQUERENTE, pois está inscrito em 

dívida ativa, bem como, o “fumus boni iuris”, eis que o REQUERENTE 

comprova por meio do BO que ocorreu o furto do veículo em 14/05/2006 e 

fora apreendido pelo DETRAN no ano de 2018. Dessa forma, enquanto 

houver DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem à dívida 

ativa, não pode a REQUERENTE sofrer pelos efeitos dos atos de 

cobrança, devendo os mesmos serem suspensos durante o curso do 

processo. Logo, presentes os requisitos para a concessão da medida 

liminar, o DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO DÉBITO TRIBUTÁRIO referente Licenciamento Anual e 

DPVAT do veículo Moto CG 125 Titan KS placa JZD0884, ano de 

Fabricação 2001, na cor Verde, Renavan 756835810, chassi 

9C2JC30101R120456, do período de 14/05/2006, data do Boletim de 

Ocorrência, até a data em que foi apreendido pelo DETRAN em 2018, 

consequentemente, SUSPENDER a COBRANÇA da Dívida ativa do nome do 

REQUERENTE em razão destes débitos, e, por fim, SUSPENDER os 

VALORES que deveriam ser cobrados em razão da ESTÁDIA DE PÁTIO, 

até decisão de mérito. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITEM-SE, INTIMANDO os REQUERIDOS, para, querendo, apresentar 

resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do 

CPC/2015. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002391-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO GOMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002391-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: BEATRIZ PINTO GOMEL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

CONDENATÓRIA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposto pelo BEATRIZ PINTO GOMEL em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando a incorporação do acréscimo de 34% 

sob o salário da mesma, decorrente das verbas da percepção da 

progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da 

lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. Sem maiores delongas, verifica-se que o 

REQUERENTE JÁ MANEJOU, anteriormente, Processo Ordinário “nº 

3186-52.2013.811.0015, para resguardar seu direito à progressão 

funcional amparada na Lei Municipal nº 568/99 (com alterações 

introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001) o acrescimento no percentual 

de 2% (dois por cento) para cada ano efetivo na sua integralidade”. Tal 

processo, foi JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTES, no seguinte 

sentido, “a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da 

progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da 

lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, 

somente a partir da data de 11/03/2008, em razão do reconhecimento da 

prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da 

alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, 

seja incorporada no salário da parte Requerente; c) por conseguinte 

condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser 

devidamente apurado na fase de liquidação de sentença”. Nesse sentido, 

é sabido que a COISA JULGADA ocorre quando se repete ação que já foi 

decidida por sentença, de que não caiba recurso, devendo, assim, a 

segunda ser extinta sem conhecimento do mérito. Inconformadas as 

partes recorreram ao E. TJMT que, por meio do ACÓRDÃO nos autos do 

RECURSO de APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 159455/2016, que 

RATIFICOU a SENTENÇA. Assim, verifica-se que a SENTENÇA foi clara ao 

determinar, em seu “item b) que a PROGRESSÃO FUNCIONAL, na forma da 

alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ORA SE RECONHECE, 

seja INCORPORADA NO SALÁRIO da parte Requerente”. Nesse sentido, é 

sabido que a COISA JULGADA ocorre quando ajuizada ação idêntica à 

outra que se encontra transitada em julgado, devendo, assim, a segunda 

ser extinta sem conhecimento do mérito. Segundo o § 4º do artigo 337 do 

Código de Processo Civil “Há coisa julgada quando se repete ação que já 

foi decidida por decisão transitada em julgado.”. Desta feita, outra sorte 

não há senão a extinção deste processo, ante a constatação da coisa 

julgada. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011391-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DOS SANTOS VELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

8011391-26.2016.8.11.0015 Promovente(s) Nome: ADEMAR DOS SANTOS 
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VELHO Endereço: Avenida PROJETADA, SN, 57, LOTE 16, VILA 

MARIANA, SINOP - MT - CEP: 49129-999 Promovido(s) Nome: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Rua EMBAU, 2207, 

MODULOS 1 E 2 PARTE, PARQUE COLUMBIA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

21535-000 Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Tipo de 

Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 15.760,00 Juízo Juizado Especial 

Cível de Sinop Audiência de Conciliação A presente carta, extraído dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s)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). Quarta-feira, 04 de Julho 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

1011724-63.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: EMERSON GOMES 

GARCIA Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 3246, - DE 2590 A 5000 - 

LADO PAR, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-404 

Promovido(s) Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 130, - DE 1017 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-202 Tipo de Ação 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Tipo de Citação Off-Line Valor da 

Causa: R$ 10.000,00 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop A presente 

carta, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s) para tomar 

ciência da sentença cuja cópia segue em anexo. Quarta-feira, 04 de Julho 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011724-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EMERSON GOMES GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 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. DAS PRELIMINARES O 

requerido apresentou preliminar de inépcia da inicial, pois a autora teria 

deixado de indicar a exata extensão do pedido, já que não estaria claro o 

dano sofrido. Em que pese a existência dessa indeterminação na inicial, 

trata-se de pedido de dano moral. Portanto, diante da possibilidade de 

pedido genérico (parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95) e em 

consonância, ainda, com o princípio da simplicidade, insculpido no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o 

MÉRITO da causa. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a indenização por danos morais, ao 

argumento de que, ao se dirigir até uma das agências do banco réu para 

procedimento bancário rotineiro, e precisou esperar duas horas na fila, o 

que lhe causou grande dor e sofrimento de ordem moral. Com relação aos 

danos morais, tenho que o mesmo deve ser afastado, pois, conforme 

entendimento adotado por esta Turma, a situação em tela se trata apenas 

de mero dissabor enfrentado no cotidiano, não ensejando assim, 

reparação. Segue jurisprudência da Turma em situações análogas: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DEMORA NO ATENDIMENTO 

BANCÁRIO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO A JUSTIFICAR PUNIÇÃO. 

ENFRENTAMENTO QUE DEVE SE DAR NO ÂMBITO COLETIVO, E NÃO 

INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004632329, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas 

Fiori, Julgado em 30/01/2014) Ainda, nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ESPERA 

DEMASIADA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004689832, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/03/2014) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. ESPERA PARA 

ATENDIMENTO EM FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. MERO DISSABOR COTIDIANO. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004106589, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 10/10/2013) A 

despeito da inversão do ônus da prova garantida pelo Código de Defesa 

do Consumidor, incumbia à autora comprovar os danos sofridos pela 

demora no atendimento. Isso porque exigir tal prova da requerida não se 

mostra razoável em razão do grau de dificuldade da prova. O conjunto 

probatório não evidencia que tenham os funcionários do banco conduzido 

a situação com postura abusiva, de forma que o atraso no atendimento, no 

setor de câmbio, por si só, não tem o condão de gerar dano indenizável. 

“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. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

1011724-63.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: EMERSON GOMES 

GARCIA Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 3246, - DE 2590 A 5000 - 

LADO PAR, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-404 

Promovido(s) Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 130, - DE 1017 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-202 Tipo de Ação 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Tipo de Citação Off-Line Valor da 

Causa: R$ 10.000,00 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop A presente 

carta, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s) para tomar 

ciência da sentença cuja cópia segue em anexo. Quarta-feira, 04 de Julho 

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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010072-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1010072-11.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

254,21; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCAS SABINO LEITE Parte Ré: REQUERIDO: MULTICREDITO PROMOTORA 

DE CREDITO E SERVICOS LTDA. O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 1010072-11.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

254,21; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 4 de julho de 2018 

Atenciosamente. DOUGLAS MARTINS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013784-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

8013784-21.2016.8.11.0015 Promovente(s) Nome: VANESSA FERREIRA 

DE SOUZA Endereço: Avenida PROJETADA 01, 31, 12, VILA LOBOS, 

SINOP - MT - CEP: 49129-999 Promovido(s) Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Rua MANOEL LEOPOLDINO, 358, 

ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-550 Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 15.760,00 

Juízo Juizado Especial Cível de Sinop A presente carta, extraído dos autos 

da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s) para tomar ciência da sentença 

cuja cópia segue em anexo. Quarta-feira, 04 de Julho 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013784-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a parte promovente, 

devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação, não 

compareceu (art. 19, §2º, da Lei 9.099/95). É o sucinto relatório. Decido. 

Compulsando os autos verifico que, na data da solenidade, o patrono da 

autora pleiteou pela redesignação da audiência, tendo em vista que o 

mesmo não obteve êxito em localizar a autora, pugnando por sua 

intimação por Oficial de Justiça. Entendo que o pleito não merece 

acolhimento, tendo em vista que o ônus de localização da autora é do 

patrono constituído, mormente em sede de Juizado Especial onde não há 

pagamento de custas processuais, se tornando oneroso ao Estado a 

expedição de intimação da autora via Oficial de Justiça quando a mesma 

possui advogado constituído. Nesse sentido a Jurisprudência: TJ-RS - 

Agravo de Instrumento AI 70067104109 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

06/11/2015 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. 

INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

INVENTARIANTE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO. PARTE QUE TEM 

SEUS INTERESSES DEFENDIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. 1. Por via de regra, 

compete ao advogado constituído pela parte ou, se for o caso, ao 

Defensor Público que patrocina a defesa dos seus interesses, diligenciar 

no contato com esta, a fim de dar cumprimento às decisões judiciais, não 

cabendo transferir este ônus ao Poder Judiciário. Somente em situações 

verdadeiramente excepcionais é que o pedido de intimação pessoal da 

parte que tem seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública 

comporta deferimento, quando, por exemplo, a causa versar sobre direitos 

indisponíveis - o que não se verifica na espécie, em que se cuida de 

inventário em que todos os herdeiros são maiores e capazes. 2. A 

manifesta improcedência da insurgência, que também se encontra em 

confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, 

autoriza a negativa de seguimento do recurso por decisão monocrática do 

Relator, conforme o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. NEGADO 

SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70067104109, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/11/2015). Assim, o não 

comparecimento da parte promovente à audiência, devidamente intimada, 

gera a extinção do feito. Posto isso, extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da lei 9099/95. Em razão da falta 

injustificada do requerente, CONDENO o mesmo ao pagamento de custas 

judiciais nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE. Certificado o trânsito 

em julgado, independente do pagamento das custas, arquivem-se os 

autos, com anotação de eventual pendência às margens do Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006404-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORECEMA DE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006404-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LORECEMA DE NUNES 

REQUERIDO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos verifico que a autora não 

juntou aos autos comprovante de endereço em seu nome, razão porque 

determino que INTIME-SE a mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 321 do CPC, EMENDE A INICIAL juntando o referido 

comprovante em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002922-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA VALERIANO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (09/12/2016) 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1002924-80.2016.8.11.0015 e 1002922-13.2016.8.11.0015; DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

VIVO S.A 02 (duas) demandas idênticas, visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, quedou-se inerte. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1002924-80.2016.8.11.0015 e 1002922-13.2016.8.11.0015;, por 

versarem sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. Por outro lado, 

JULGO PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte 

Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 404,02 

(quatrocentos e quatro reais e dois centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC e com juros legais (1% ao mês) desde o vencimento 

dos débitos. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. 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, ao pagamento de 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006300-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PASTORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1006300-40.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

118,69; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZ PASTORA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008136-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIR SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)
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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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1008136-48.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MAIR SANTANA ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1008136-48.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 4 de julho de 2018 Atenciosamente. 

DOUGLAS MARTINS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006820-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGICLEIA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013662-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESRON BEZERRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE BONFIM RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO. 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005538-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI DE FREITAS NORONHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005538-24.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VINCENZI & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: ELIANI DE FREITAS NORONHA Vistos, etc. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por VINCENZI & CIA LTDA ME em face de ELIANI DE 

FREITAS NORONHA. Em síntese aduz a parte Requerente ser credora da 

parte Requerida na importância atualizada de R$ 14.473,15 (quatorze mil 

quatrocentos e setenta e três reais e quinze centavos), referente a 04 

(quatro) cheques emitidos pela Reclamada, conforme cópia juntada com a 

petição inicial, id.6746555. A parte Requerida foi citada, todavia não 

compareceu a audiência de conciliação (id nº 9008089). Assim não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, bem como 

aliado ao fato de que esta não apresentou defesa, é imperiosa a aplicação 

da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta 

forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da 

Lei 9.099/95. A parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de 

seu direito, conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar à parte Requerente a importância 

original total de R$ 14.473,15 (quatorze mil quatrocentos e setenta e três 

reais e quinze centavos), devendo os títulos serem atualizado pelo INPC a 

partir do vencimento e com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010078-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 453 de 548



como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO BRAGA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/EXECUÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente/exequente(s), para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 4 de julho 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLF COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MENDONCA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005487-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MAGNO DAHER MAIA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011800-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAGOLI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADALBERTO CELSO MALAGOLI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009369-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. DE AGUIAR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

SANDRA BEATRIZ MONTEIRO BATISTA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA PEREIRA ESSER BRANDALISE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO ANTONIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALMEIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007409-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1007409-89.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

11.385,07; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANA LUCIA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BMG O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 1007409-89.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

11.385,07; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 4 de julho de 2018 

Atenciosamente. EMILY CAROLINE GIOPATO OLIVEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004309-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012399-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DE SOUZA DUARTE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012686-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA-EPP em face de LUAN 

RODRIGO DE SOUZA. Em síntese a parte Requerente ser credora da parte 

Requerida na importância original total de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos 

e vinte reais). A parte Requerida foi citada via AR, conforme id nº 

2261809, porém não compareceu à audiência de conciliação, conforme 

verifica-se do termo anexo ao id nº 3219400. Pois bem, referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, I da Lei n.º 9.099/95, que 

assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com 

aviso de recebimento em mão própria; Estando ainda em conformidade 

com o Enunciado nº 05 do FONAJE: A correspondência ou contra-fé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor. Assim não comparecendo a parte Requerida 

à audiência de conciliação, bem como aliado ao fato de que este não 

apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da parte Requerida nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais), 

devidamente pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos do boleto e 

incidindo juros legais a partir da citação e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012686-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012686-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008263-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL PRUDENCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso Inominado, bem como foi pleiteada a 

gratuidade da justiça pela parte. INTIME-SE o recorrido para apresentar as 
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contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 42 da Lei nº 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012329-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO JERONIMO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010777-55.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES BENETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY BRITES JUNIOR OAB - MS0018646A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANI MARIA ALVES SILVA E COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006403-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011645-04.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILI NEUMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO BOUVIER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON THIAGO TAVARES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003340-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TENUTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH FERREIRA LOPES (REQUERIDO)

EDIMAR ANTONIO BASQUERA (REQUERIDO)

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011557-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

JONAS EDU GRUEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CKM SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CAMPIONE FRANCO OAB - SP254029 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito, 

referente ao ID. 12557227. Quarta-feira, 4 de julho 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007244-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FREITAS PICCININI OAB - MT0015664S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIME-SE as partes para apresentarem as Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011308-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada, via Sistema PJe, em 18/11/2016 às 

10h24min para dar prosseguimento no feito; contudo esta deixou 

transcorrer in albis seu prazo. Desta forma, considerando a ausência de 

bens penhoráveis é causa de extinção da presente demanda. Ex positis, 

EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, 

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011308-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada, via Sistema PJe, em 18/11/2016 às 

10h24min para dar prosseguimento no feito; contudo esta deixou 

transcorrer in albis seu prazo. Desta forma, considerando a ausência de 

bens penhoráveis é causa de extinção da presente demanda. Ex positis, 

EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, 

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013785-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ROMAO (EXECUTADO)

JEANE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006057-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE BERTUSSI PRISISNHUKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010281-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso Inominado, bem como foi pleiteada a 

gratuidade da justiça pela parte. INTIME-SE o recorrido para apresentar as 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 42 da Lei nº 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007377-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012651-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012651-29.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA EXECUTADO: ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA 

- ME Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de citação/intimação via edital, a priori, 

uma vez que, compulsando os autos, verifico que não foram esgotadas 

todas as vias disponíveis para encontrar o Executado, sendo que o ônus 

de encontrar o Executado é da parte Exequente. Com efeito, intime-se a 

exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço no 

executado, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007601-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE o requerido para apresentar Contrarrazão no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010075-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR SOARES VOLKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007376-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SHIMINGOSKI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIME-SE a parte requerida para apresentar Contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012141-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/EXECUÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente/exequente(s), para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito, 

referente ao ID. 11932837. Quarta-feira, 4 de julho 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006069-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE LOBO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009074-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA NASSIMBENI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009429-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. DIAS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIME-SE a parte requerente para apresentar Contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAMIRES NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIME-SE a parte requerida para apresentar Contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002678-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (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)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO. 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005717-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/07/2018 08:15. Quarta-feira, 04 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

INTIME-SE a parte requerente para apresentar Contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006082-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA VERONEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1006082-12.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

902,48; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA CRISTINA VERONEZES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1006082-12.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 902,48; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 4 de julho de 2018 Atenciosamente. 

DOUGLAS MARTINS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011576-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL SCHINAYDER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011576-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: OZIEL SCHINAYDER DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação indevida do 

nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte 

Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Destaca-se que a 

prova documental produzida pela parte Requerida não se limitou a cópia de 

um contrato com alegada assinatura da parte Requerente, mas também 

trouxe aos autos cópia dos documentos de identidade daquela (id nº 

11535174) bem como faturas em aberto (id nº 11535168, 11535160, 

11535154 e11535152) traduzindo-se pela impossibilidade de que terceiro 

tenha falsificado sua assinatura. Ademais a parte Requerente juntou aos 

autos documento pessoal em preto e branco no id nº 10270549; todavia, a 

parte Requerida juntou o mesmo documento em cópia colorida no id nº 

11535174, demonstrando que esta já possuía tal documentação antes da 

propositura da demanda. Por todos as evidências contidas nos autos 

resta claro a este Juízo que a parte Requerente incorreu em litigância de 

má-fé, buscando o Poder Judiciário para obter fins ilícitos; porém, 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. Como dito, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente 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 prática 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) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. Em consulta ao Sistema PJe verificou-se que a 

parte Requerente distribuiu duas demandas em face da parte Requerida, 

visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome em cadastro 

de inadimplentes. Nos autos n. 1011576-52.2017.8.11.0015 a parte 

Requerente questiona a importância de R$ 184,91 (cento e oitenta e quatro 

reais e noventa e um centavos) referente ao contrato n. 0287463718. Nos 

autos n. 1011578-22.2017.8.11.0015 a parte Requerente questiona a 

importância de R$ 176,89 (cento e onze reais e oitenta centavos) 

referente ao contrato n. 0279844296. Porém, pela leitura das 

contestações e sua documentação correlata, verificou-se que tais débitos 

são oriundos do mesmo contrato atribuído entre as partes. É inegável a 

evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de 

Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao 

presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma impõe-se 

manter a CONEXÃO entre as demandas 1011576-52.2017.8.11.0015 e 

1011578-22.2017.8.11.0015, bem como determinar seu apensamento. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e DETERMINAR a CONEXÃO com fulcro no art. 55, §3º, NCPC, 

PROCEDENDO-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos 

n. 1011576-52.2017.8.11.0015 e 1011578-22.2017.8.11.0015; via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011576-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL SCHINAYDER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011576-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: OZIEL SCHINAYDER DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação indevida do 

nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte 

Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Destaca-se que a 

prova documental produzida pela parte Requerida não se limitou a cópia de 

um contrato com alegada assinatura da parte Requerente, mas também 

trouxe aos autos cópia dos documentos de identidade daquela (id nº 

11535174) bem como faturas em aberto (id nº 11535168, 11535160, 

11535154 e11535152) traduzindo-se pela impossibilidade de que terceiro 

tenha falsificado sua assinatura. Ademais a parte Requerente juntou aos 

autos documento pessoal em preto e branco no id nº 10270549; todavia, a 

parte Requerida juntou o mesmo documento em cópia colorida no id nº 

11535174, demonstrando que esta já possuía tal documentação antes da 

propositura da demanda. Por todos as evidências contidas nos autos 

resta claro a este Juízo que a parte Requerente incorreu em litigância de 

má-fé, buscando o Poder Judiciário para obter fins ilícitos; porém, 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. Como dito, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente 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 prática 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) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. Em consulta ao Sistema PJe verificou-se que a 

parte Requerente distribuiu duas demandas em face da parte Requerida, 

visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome em cadastro 

de inadimplentes. Nos autos n. 1011576-52.2017.8.11.0015 a parte 

Requerente questiona a importância de R$ 184,91 (cento e oitenta e quatro 

reais e noventa e um centavos) referente ao contrato n. 0287463718. Nos 

autos n. 1011578-22.2017.8.11.0015 a parte Requerente questiona a 

importância de R$ 176,89 (cento e onze reais e oitenta centavos) 

referente ao contrato n. 0279844296. Porém, pela leitura das 

contestações e sua documentação correlata, verificou-se que tais débitos 

são oriundos do mesmo contrato atribuído entre as partes. É inegável a 

evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de 

Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao 

presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma impõe-se 

manter a CONEXÃO entre as demandas 1011576-52.2017.8.11.0015 e 

1011578-22.2017.8.11.0015, bem como determinar seu apensamento. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e DETERMINAR a CONEXÃO com fulcro no art. 55, §3º, NCPC, 

PROCEDENDO-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos 

n. 1011576-52.2017.8.11.0015 e 1011578-22.2017.8.11.0015; via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011576-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL SCHINAYDER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011576-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: OZIEL SCHINAYDER DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação indevida do 

nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte 

Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Destaca-se que a 

prova documental produzida pela parte Requerida não se limitou a cópia de 

um contrato com alegada assinatura da parte Requerente, mas também 

trouxe aos autos cópia dos documentos de identidade daquela (id nº 

11535174) bem como faturas em aberto (id nº 11535168, 11535160, 

11535154 e11535152) traduzindo-se pela impossibilidade de que terceiro 

tenha falsificado sua assinatura. Ademais a parte Requerente juntou aos 

autos documento pessoal em preto e branco no id nº 10270549; todavia, a 

parte Requerida juntou o mesmo documento em cópia colorida no id nº 

11535174, demonstrando que esta já possuía tal documentação antes da 

propositura da demanda. Por todos as evidências contidas nos autos 

resta claro a este Juízo que a parte Requerente incorreu em litigância de 

má-fé, buscando o Poder Judiciário para obter fins ilícitos; porém, 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 
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que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente 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 prática 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) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. Em consulta ao Sistema PJe verificou-se que a 

parte Requerente distribuiu duas demandas em face da parte Requerida, 

visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome em cadastro 

de inadimplentes. Nos autos n. 1011576-52.2017.8.11.0015 a parte 

Requerente questiona a importância de R$ 184,91 (cento e oitenta e quatro 

reais e noventa e um centavos) referente ao contrato n. 0287463718. Nos 

autos n. 1011578-22.2017.8.11.0015 a parte Requerente questiona a 

importância de R$ 176,89 (cento e onze reais e oitenta centavos) 

referente ao contrato n. 0279844296. Porém, pela leitura das 

contestações e sua documentação correlata, verificou-se que tais débitos 

são oriundos do mesmo contrato atribuído entre as partes. É inegável a 

evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de 

Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao 

presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma impõe-se 

manter a CONEXÃO entre as demandas 1011576-52.2017.8.11.0015 e 

1011578-22.2017.8.11.0015, bem como determinar seu apensamento. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e DETERMINAR a CONEXÃO com fulcro no art. 55, §3º, NCPC, 

PROCEDENDO-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os autos 

n. 1011576-52.2017.8.11.0015 e 1011578-22.2017.8.11.0015; via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO a parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000395-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIME-SE a parte requerida para apresentar Contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JUNIOR GRUBERT MOSTEFAL (REQUERIDO)

 

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 EXECUÇÃO, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011523-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES STELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011523-71.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DAIANE GOMES STELA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, ETC. DISPENSADO O RELATÓRIO. DECIDO. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

razão pela qual inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, 

deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º - 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. I – DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Rejeito a preliminar arguida haja vista a 

inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo 

qual mostra-se competência o juizado especial. Outrossim, não há 

necessidade de realização de prova pericial, haja vista os fatos narrados 

pela parte recorrida foram comprovados nos autos. II – DO MÉRITO A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90 e, nesse sentido, a inversão do ônus da prova 

se impõe. Em que pese às alegações da parte requerida, verifico que a 

mesma não comprovou a existência de fator que autorize a elevação no 

consumo de energia elétrica em valor superior ao consumo mensal até 

então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 

A reclamada afirma que houve a constatação de irregularidade na UC da 

parte reclamante, ou seja, “registrador danificado”, cuja irregularidade foi 

detectada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Assim, 

havendo suspeita de irregularidade na medição de energia elétrica, tanto a 

concessionaria quanto o consumidor, tem o direito a aferição por meio de 

processo administrativo gerido pela concessionaria, nos termos do art. 

113, 114 e 139 da Resolução Normativa da ANAEEL n. 414/2010. 

Conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da RN da ANEEL n. 
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414/2010 que substitui a Resolução 456/2000-ANEEL, a concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento interno 

para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica. Em 

sentido contrário, havendo elevação repentina no consumo de energia 

elétrica, extrapolando a média histórica do consumidor, pode o consumidor 

contestar o faturamento, a concessionaria deve realizar a aferição dos 

medidores, na forma do art. 137 da RN n.414/2010 da ANEEL. 

Independentemente se o procedimento tenha iniciado pela concessionaria 

ou pelo consumidor, diante da horizontalização dos direitos fundamentais 

(STF RE 201819/RJ), a concessionaria deve respeitar o devido processo 

legal e o principio do contraditório (art. 129 da RN n. 414/2010 – ANEEL). 

Caso a irregularidade tenha ocorrido na instalação do medidor e não no 

seu funcionamento, deverá ser emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, assinado por dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença 

do consumidor, nos termos do art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução 

Normativa 414/2010 – ANEEL. A propósito, a parte ré apresentou o Termo 

de Ocorrência e Inspeção – TOI, tendo inobservado o art. 129, § 2º e 

Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL, visto que é 

necessária a juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§7º), bem como laudo técnico de avaliação (§6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativa (§2º). Diante destas 

exigências, apura-se que a parte reclamada não encartou documentos 

idôneos a ponto de evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa 

do medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância 

do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF). Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR – INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO 

CONSUMO REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO 

CONSIDERADO NULO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. A inspeção de 

equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa 

fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e 

não serve de suporte para arbitramento de diferença de consumo e 

revisão de faturamento. 2. A mera imputação de fraude no medidor de 

energia elétrica pela empresa fornecedora, coma consequente cobrança 

de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a 

observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o 

débito por ela perseguido. 3. Nesses casos, compete à empresa 

fornecedora arcar com o ônus de comprovar a existência de fraude no 

medidor, mediante a observação do devido processo legal, uma vez que 

não seria razoável exigir do consumidor a produção de tal prova, ou ainda, 

exigir que esse prova que não consumiu a energia cobrada pela 

existência da suposta fraude, pois, tais questões prescindem 

necessariamente de provba técnica. (TJMT – Ap. 53350/2009 – Des. Jose 

Ferreira Leite – 6ª Câm. Civel – data julgamento 02/12/2009, data DJE 

14/12/2009). No caso em tela, a parte reclamada não apresenta nos autos 

cópia regular do processo administrativo constando o laudo com a 

certificação do INMETRO, entretanto, em que pese sustentar que houve a 

realização da inspeção, não apresentou o Termo de Ocorrência e 

Inspeção com assinatura de dois inspetores, bem como, prova de que o 

processo tramitou com pleno conhecimento do consumidor, situação que 

fragiliza a prova da irregularidade noticiada pela concessionaria. Mesmo 

que não fosse exigível a aferição do medidor, diante das regras protetivas 

de consumo, mormente quanto a facilitação ao direito de prova (art. 6º, 

inciso VIII do CDC), a concessionaria deveria ter apresentado nos autos 

estudo técnico demonstrando que o valor cobrado é compatível com os 

eletrodomésticos existentes na Unidade Consumidora n. 764426-3 em 

questão. Assim, diante da ausência de provas, segundo as regras de 

hermenêutica, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, presumindo que o faturamento no valor de R$ 554,43 

(quinhentos s e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), foi 

efetivamente excessivo por não ser compatível com o consumo médio da 

autora. Assim, sendo abusiva a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

rejeito a preliminar arguida e no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito em relação a recuperação de 

consumo no valor de R$ 554,43 (quinhentos s e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos), devendo a parte reclamada efetuar a revisão 

desta fatura levando em conta os meses anteriores, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite 

do valor de alçada dos juizados especiais; c) TORNAR definitiva a liminar 

anteriormente deferida nos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011372-54.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS MENDES CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PETIÇÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009273-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA KLEGIN (EXECUTADO)

 

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. Conforme manifestação nos autos houve o adimplemento 

integral do débito exequendo; portanto, impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009273-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA KLEGIN (EXECUTADO)

 

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. Conforme manifestação nos autos houve o adimplemento 

integral do débito exequendo; portanto, impõe-se a extinção da presente 

demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011239-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8011239-75.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDERLEY FERREIRA DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 8011239-75.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 4 de julho de 2018 Atenciosamente. 

THIAGO ROSSETO SANCHES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005983-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA SOARES SILVA DA SOLIDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005983-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDINALVA SOARES SILVA 

DA SOLIDADE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos verifico que a autora não juntou aos 

autos comprovante de endereço, razão porque determino que INTIME-SE a 

mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 

do CPC, EMENDE A INICIAL juntando o referido comprovante em seu nome, 

nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Com o aporte, concluso 

para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seus sistema interno com registros e informações além 

de extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 
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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. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seus sistema interno com registros e informações além 

de extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1003186-93.2017.8.11.0015; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR] Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIVALDO 

NOGUEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1003186-93.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 4 de julho de 2018 Atenciosamente. 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005751-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BOVEDA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/07/2018 09:00. Quarta-feira, 04 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/EXECUÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente/exequente(s), para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 4 de julho 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006908-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

EMERSON RODRIGUES OAB - MT22816/O (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006851-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

 

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 contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-27.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRON CRISTIANO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006243-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006243-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX BENEDITO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, trazendo aos autos o consumo mensal em (kWs) de sua 

unidade consumidora, considerando-se cada mês e respectivo consumo 

do período mencionado na exordial, bem como relatório atualizado das 

faturas de energia elétrica que foram adimplidas pelo promovente. II – 

Transcorrido o prazo alhures, certifique-se e volte-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004120-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004120-17.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.034,92; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: ROBSON 

RODRIGUES PEREIRA Senhor(a): EXECUTADO: ROBSON RODRIGUES 

PEREIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

EXEQUENTE(), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será 

CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito ,ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta. SINOP, 4 de julho de 

2018. Atenciosamente, SALANIR DA SILVA SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013779-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR DE ALENCAR OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ORTIZ BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 
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NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005987-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ZANOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008124-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002840-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NW ADMINISTRADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 
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prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA DIOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007593-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012306-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MARCONDELI FERREIRA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002839-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002706-18.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ADEVARLEY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDEVAN ALMEIDA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO LIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004437-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ARAUJO BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MEIRE SANTOS VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DOS SANTOS DE BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007987-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GONCALVES VEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO, 

devendo a gestora observar que caso seja intempestivo, deverá certificar 

e remeter os autos para localizador próprio (decisão); 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS GOTARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006528-78.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIA DOS SANTOS 

GOTARDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários à comprovação de suas alegações. 

Em síntese, aduz a requerente que é titular da Unidade Consumidora n° 

6/1948239-7 e foi surpreendida com uma cobrança da requerida, no valor 

de R$ 5.732,61, referente a consumo recuperado, em razão de uma 

suposta irregularidade encontrada no medidor. Sustenta a autora que não 

realizou qualquer adulteração em sua UC, sendo a cobrança indevida, 

razão pela qual pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia bem como de negativar 

seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. Sabe-se 

que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional 

que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a 

assumir os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. 

O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela 

cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque a requerente demonstra, por meio dos 

documentos juntados que o valor cobrado, em discussão nestes autos, 

refere-se à recuperação de consumo, sendo vedada a suspensão dos 

serviços em relação a débito pretérito, especialmente em se tratando de 

recuperação de consumo, devendo o débito ser cobrado pelas vias 

ordinárias de cobrança, caso constatada a sua legalidade. Nesse sentido 

a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 713.139 - SE (2015/0113251-0) RELATOR : MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 471 de 548



DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADOS : LEONARDO ZIRPOLI 

ABATH E OUTRO (S) PAULO ROBERTO NERY NASCIMENTO AGRAVADO 

: POKEMODAS CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO : ANTONIO 

EDILSON C DOS SANTOS ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA 

NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se 

de agravo interposto pelo ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. contra decisão que obstou a subida de recurso especial da 

agravante. Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com 

fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que negou provimento à 

apelação da agravante nos termos da seguinte ementa (fl. 221, e-STJ): 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FRAUDE NO MEDIDOR 

CONSTATADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE - DÉBITO PRETÉRITO ENTENDIMENTO 

FIRMADO PELO STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE. Em se tratando de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada" 

recuperação de consumo ", o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que é indevido o corte de energia elétrica, 

devendo os mencionados débitos serem perseguidos pelas vias ordinárias 

de cobrança.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA."Sustentou a 

agravante, em recurso especial, contrariedade ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 

8.987/1995, ao defender, em síntese, a legalidade do débito a título de 

recuperação de consumo que não é antigo, e da suspensão dos serviços 

por inadimplência. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 247/251, 

e-STJ). O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial (fls. 

257/258, e-STJ). O referido decisum ensejou a interposição do agravo de 

instrumento ora em análise. É, no essencial, o relatório. Não merece 

prosperar o agravo. Com efeito, quanto aos artigos de lei apontados por 

violados, não merece ser conhecido o apelo, pois se verifica que o 

Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no 

sentido de é indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica no 

caso de débito pretérito. É o que se depreende do seguinte excerto do 

acórdão vergastado (fl. 224, e-STJ): "Contudo, é importante ressaltar que, 

em se tratando de cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o 

caso da chamada"recuperação de consumo", o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que é indevido o corte de 

energia elétrica, devendo os mencionados débitos serem perseguidos 

pelas vias ordinárias de cobrança. Dessa forma, a aludida medida seria 

cabível apenas quando a inadimplência do usuário disser respeito a conta 

regular, relativa ao mês do consumo." Com efeito, esse é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 

SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há 

que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior 

pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido."(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 

8/5/2014.)"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido". 

(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014.) Desse modo, 

aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, verbis:"Não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do 

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais 

interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, do CPC, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS Relator(STJ - AREsp: 713139 SE 2015/0113251-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 15/06/2015) De 

mais a mais, estando o débito em discussão e, considerando-se a 

essencialidade dos serviços de energia, entendo que deve ser concedida 

a tutela, até ulterior deliberação do Juízo. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações que advêm à pessoa 

que tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este 

essencial. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO que a requerida SE ABSTENHA de suspender os 

serviços de energia à autora, bem como de negativar seus dados, em 

razão do débito em discussão nos autos, até ulterior deliberação deste 

Juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. 2. Considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se e intime-se a reclamada para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, bem 

como se intime o requerente, fazendo constar as advertências legais. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 4 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 
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ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008115-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010072-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002834-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA JULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013330-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA LOPES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008136-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIR SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011694-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 
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presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010977-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA LIMA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011471-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009811-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO APPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFESSON DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 
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aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007597-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011364-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERNANDA RECH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007322-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDO STEGMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006840-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SULENIR NASCIMENTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008546-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVARLEY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005770-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO CESAR SOUZA BELGROVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 
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Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000721-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAEL GAMARRA MENDES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002585-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013371-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA AUGUSTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005248-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO NATAL ZAURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013675-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUA CARLOS ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO HARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDE FAUSTINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 
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juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010547-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008030-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006082-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA VERONEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY DA COSTA PEREIRA (REQUERIDO)

ANDREY DA COSTA PEREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 
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a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005274-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUCIA BENETTI SILVA OAB - MT0018155A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005274-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELENILDO DA SILVA 

REQUERIDO: AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, HONDA 

AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que, em 

25/08/2016 adquiriu da primeira requerida um veículo HONDA FIT EX CVT 

FLEX, PRATA GLOBAL, CHASSI 93HGK5860GZ232661, RENAVAN 

153745, FAB/MOD 2016, PLACA QBA 4504, com GARANTIA DE 03(TRES) 

ANOS sem limites de quilometragem. Narra o autor que, considerando que 

o veículo apresentou problemas e passados três dias que o mesmo 

estava em posse da primeira requerida, na data de 09/03/2018, por volta 

da 17h30 min, foi retirá-lo, quando teve a informação de que deveria trocar 

a BOMBA DE COMBUSTIVEL do automóvel, e que o possível dano ocorreu 

devido a “supostos fatores externos”, sob o argumento de que 

provavelmente o combustível era adulterado e que por se tratar de 

“fatores externos” a garantia não cobria a peça, e que o Requerente, 

deveria pagar um valor de R$1.534,17( hum mil quinhentos e trinta e quatro 

reais e dezessete centavos). Outrossim, aduz que em razão da dúvida se 

era ou não problemas na peça em questão, se viu obrigado, a autorizar e 

pagar pela troca da referida peça no valor de R$1.534,17 ( hum mil 

quinhentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), que foi 

parcelada em 5 vezes no cartão de credito no valor R$ 306,83( trezentos 

e seis reais e oitenta três centavos) em razão da negativa da garantia, 

sendo que a troca ocorreu no dia 19/04/2018 NF000027856-1. Pugna pela 

concessão da tutela para que as requeridas cancelem os débitos no 

cartão de crédito do requerente, no valor de R$1.534,17 (hum mil 

quinhentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos); a devolução em 

dobro da parcela já debitada que até o momento perfaz um valor de 

R$613,66(seiscentos e treze reais e sessenta seis centavos), bem como 

que Requeridas se abstenham de inserir o nome do autor nos órgão de 

proteção ao crédito, em razão da suspensão dos valores cobrados. Pois 

bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os requisitos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Pois bem. Como é cediço, os artigos 12 e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, estabelecem que o fornecedor e o fabricante 

respondem, independente de culpa, pela reparação dos danos causados 

aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do 

serviço e do produto. In casu, o requerente juntou aos autos documento 

hábil a demonstrar que adquiriu em 25/08/2016 da primeira promovida um 

veículo HONDA FIT EX CVT FLEX, PRATA GLOBAL, CHASSI 

93HGK5860GZ232661,RENAVAN 153745, FAB/MOD 2016, PLACA QBA 

4504 ( NF18411-01), colacionando ainda Termo de garantia do carro em 

Mov. 13294047, que corrobora que a garantia tem 3(três) anos de 

vigência, bem como que dentro desse prazo, o veículo apresentou defeito, 

com necessidade de troca da bomba de combustível, valor de R$1.534,17( 

uum mil quinhentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), quantia 

esta cobrada do autor. Diante do exposto, isto em cognição meramente 

sumária, resta evidenciada a probabilidade do direito do promovente, eis 

que dentro do período de garantia o mesmo foi cobrado para que 

realizasse o serviço de troca de peça no automóvel, bem como o perigo 

da demora, pois, ninguém pode ignorar os prejuízos de ver cobranças 

mensais em seu cartão de crédito, em razão de quantia objeto de 

discussão. Nesse sentido a Jurisprudência pátria: JUIZADOS ESPECIAIS. 

CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. PRIMEIRA REVISÃO. 

TROCA DE PEÇAS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO. OBSERVÂNCIA AO ART. 42, § ÚNICO DO CDC. TROCA DO 

MANUAL DE GARANTIA DO VEÍCULO APÓS UM ANO DA DATA DA 

COMPRA. QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM ESTABELECIDO COM CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1) O artigo 14, § 1º, da Lei nº. 8078/90 atribui ao fornecedor 

responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação 

defeituosa dos seus serviços. Se é incontroverso que houve cobrança 

indevida por parte da concessionária, pela troca de peças do veículo do 

autor realizadas durante a primeira revisão do mesmo, dentro do prazo de 

garantia, é manifesta a falha dos serviços prestados pelo fornecedor, 

rendendo ensejo à indenização por perdas e danos. (...)(TJ-AP - RI: 

00064658120118030001 AP, Relator: MARCONI MARINHO PIMENTA, Data 

de Julgamento: 27/09/2011, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS) Considero, ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo as 

requeridas, pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na inicial, 

terá diminuído os possíveis danos a serem reparados. 1. Sendo assim, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei 

n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que as 

requeridas SUSPENDAM a cobrança relativa aos débitos no cartão de 

crédito do requerente, no valor de R$1.534,17 (hum mil quinhentos e trinta 

e quatro reais e dezessete centavos), que foi parcelada em 5 vezes no 

cartão de R$ 306,83( trezentos e seis reais e oitenta três centavos), 

referente a troca da bomba de combustível objeto de discussão nos autos, 

isto no prazo de 10(dez) dias, abstendo-se ainda de negativar os dados 

do autor, até ulterior deliberação deste Juízo. 2. Consigno que, no que 

tange a devolução em dobro das parcelas já debitadas, será analisada no 

momento da sentença de mérito, após a formação do contraditório. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Considerando a proximidade da Audiência conciliação designada para 

06/07/2018 16:00, e tendo em vista que não houve tempo hábil para seu 

cumprimento, determino tanto o seu cancelamento como que seja 

designada nova data para a solenidade, conforme pauta pré-estabelecida. 

5. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência de conciliação a ser REDESIGNADA, oportunidade em que 

poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

SINOP, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010407-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011063-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DE MOURA PEREIRA (REQUERENTE)

THIAGO ANTONIO GADANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA APARECIDA CORREA REALI OAB - MT0007587S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004884-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VANESSA DA SILVA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 
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presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005933-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006198-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA MENDES OAB - MT16980/O (ADVOGADO)

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006198-81.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIA FERNANDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, 

aduz a requerente que é titular da Unidade Consumidora n° 6/2173076-7 e 

foi surpreendida com uma cobrança da requerida, no valor de R$ 746,06, 

referente a consumo recuperado, em razão de uma suposta irregularidade 

encontrada no medidor. Sustenta a autora que não realizou qualquer 

adulteração em sua UC, sendo a cobrança indevida, razão pela qual 

pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia. Pois bem. Sabe-se que a tutela de 

urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque o requerente demonstra, por meio dos documentos 

juntados que o valor cobrado, em discussão nestes autos, refere-se a 

recuperação de consumo, sendo vedada a suspensão dos serviços em 

relação a débito pretérito, especialmente em se tratando de recuperação 

de consumo, devendo o débito ser cobrado pelas vias ordinárias de 

cobrança, caso constatada a sua legalidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 713.139 - SE (2015/0113251-0) RELATOR : MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADOS : LEONARDO ZIRPOLI 

ABATH E OUTRO (S) PAULO ROBERTO NERY NASCIMENTO AGRAVADO 

: POKEMODAS CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO : ANTONIO 

EDILSON C DOS SANTOS ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA 

NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se 

de agravo interposto pelo ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. contra decisão que obstou a subida de recurso especial da 
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agravante. Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com 

fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que negou provimento à 

apelação da agravante nos termos da seguinte ementa (fl. 221, e-STJ): 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FRAUDE NO MEDIDOR 

CONSTATADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE - DÉBITO PRETÉRITO ENTENDIMENTO 

FIRMADO PELO STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE. Em se tratando de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada" 

recuperação de consumo ", o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que é indevido o corte de energia elétrica, 

devendo os mencionados débitos serem perseguidos pelas vias ordinárias 

de cobrança.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA."Sustentou a 

agravante, em recurso especial, contrariedade ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 

8.987/1995, ao defender, em síntese, a legalidade do débito a título de 

recuperação de consumo que não é antigo, e da suspensão dos serviços 

por inadimplência. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 247/251, 

e-STJ). O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial (fls. 

257/258, e-STJ). O referido decisum ensejou a interposição do agravo de 

instrumento ora em análise. É, no essencial, o relatório. Não merece 

prosperar o agravo. Com efeito, quanto aos artigos de lei apontados por 

violados, não merece ser conhecido o apelo, pois se verifica que o 

Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no 

sentido de é indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica no 

caso de débito pretérito. É o que se depreende do seguinte excerto do 

acórdão vergastado (fl. 224, e-STJ): "Contudo, é importante ressaltar que, 

em se tratando de cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o 

caso da chamada"recuperação de consumo", o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que é indevido o corte de 

energia elétrica, devendo os mencionados débitos serem perseguidos 

pelas vias ordinárias de cobrança. Dessa forma, a aludida medida seria 

cabível apenas quando a inadimplência do usuário disser respeito a conta 

regular, relativa ao mês do consumo." Com efeito, esse é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 

SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há 

que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior 

pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido."(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 

8/5/2014.)"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido". 

(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014.) Desse modo, 

aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, verbis:"Não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do 

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais 

interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, do CPC, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS Relator(STJ - AREsp: 713139 SE 2015/0113251-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 15/06/2015) De 

mais a mais, estando o débito em discussão e, considerando-se a 

essencialidade dos serviços de energia, entendo que deve ser concedida 

a tutela, até ulterior deliberação do Juízo. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações que advêm à pessoa 

que tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este 

essencial. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO a que a requerida SE ABSTENHA de suspender os 

serviços de energia à autora, em razão do débito discutido nos autos, até 

ulterior deliberação deste Juízo, devendo emitir nova fatura, referente ao 

mês 12 de 2017, fazendo constar a média de consumo anterior da autora, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. 2. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo 

do exposto, cite-se e intime-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE DA SILVEIRA PELLENZ (REQUERENTE)

FELISBERTO FERREIRA DORNELLES (REQUERENTE)

FELIPE MARINHO DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DE CARVALHO OAB - RS73860 (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO TAVARES DE MORAES OAB - MT9269/O (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO OAB - SP147000 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LEITE CABRAL OAB - DF27327 (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001856-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENEU JACOB LERNER (EXECUTADO)

SONIA MARIA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007978-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004446-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOAO ORST MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009651-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA FLACH ALTOE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007312-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MICHELLE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010080-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 
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rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007011-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEL PILAR LINARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006523-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO SEGATO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o feito discute a possibilidade de 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS. Com efeito, a respeito do tema 

debatido nos autos, sobreveio decisão nos REsps nº 1.692.023/MT e REsp 

nº 1.699.851/TO, bem como os Embargos de Divergência no REsp nº 

1.163.020/RS, da lavra do Ministro Herman Benjamim, publicada no DJe de 

15.12.2017, que afetou o julgamento do tema em destaque à E. Primeira 

Seção daquela Corte, adotando várias providências, dentre as quais, o 

sobrestamento dos recursos em trâmite em todo o país até o julgamento 

final da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) A 

matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, 

materializa controvérsia de grande impacto para os Estados e merece, 

assim, ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos. Por todo o 

exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como 

representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO 

e o REsp 1.163.020/RS, nos termos do artigo 1.036, §5ª, do CPC/2015, 

observando-se o que segue: A) A delimitação da seguinte tese 

controvertida: “questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSTD) na base de cálculo do ICMS”; B) A 

suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional 

(art. 1037, II do CPC/2015); C) A comunicação, com cópia do acórdão, aos 

Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais 

Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de 

Uniformização; D) Vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos 

termos do artigo 1.038, III §1º, do CPC/2015”. Logo, se mostra imperativa a 

SUSPENSÃO do FEITO. Diante de todo o exposto, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do julgamento da presente ação, até a conclusão do 

julgamento dos REsps nº 1.692.023/MT e nº 1.699.851/TO, bem como dos 

Embargos de Divergência no REsp nº 1.163.020/RS nº 1657.156 

submetidos ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.037 III 

do Código de Processo Civil. Aguardem-se os autos na Secretaria até o 

transcurso do prazo fixado. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 4 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006487-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA FARIAS GOULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006487-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CLEUZA FARIAS 

GOULARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários à comprovação de suas alegações. 

Em síntese, aduz a requerente que é titular da Unidade Consumidora n° 

6/486794-1 e foi surpreendida com uma cobrança da requerida, no valor 

de R$ 1.177,38, referente a consumo recuperado, em razão de uma 

suposta irregularidade encontrada no medidor. Sustenta a autora que não 

realizou qualquer adulteração em sua UC, sendo a cobrança indevida, 

razão pela qual pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia. Pois bem. Sabe-se que 

a tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que 

será prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a 

assumir os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. 

O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela 

cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque a requerente demonstra, por meio dos 

documentos juntados que os valores cobrados, em discussão nestes 

autos, referem-se a recuperação de consumo, sendo vedada a 

suspensão dos serviços em relação a débito pretérito, especialmente em 

se tratando de recuperação de consumo, devendo o débito ser cobrado 
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pelas vias ordinárias de cobrança, caso constatada a sua legalidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 713.139 - SE (2015/0113251-0) RELATOR : 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADOS : LEONARDO ZIRPOLI 

ABATH E OUTRO (S) PAULO ROBERTO NERY NASCIMENTO AGRAVADO 

: POKEMODAS CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO : ANTONIO 

EDILSON C DOS SANTOS ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA 

NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se 

de agravo interposto pelo ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. contra decisão que obstou a subida de recurso especial da 

agravante. Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com 

fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que negou provimento à 

apelação da agravante nos termos da seguinte ementa (fl. 221, e-STJ): 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FRAUDE NO MEDIDOR 

CONSTATADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE - DÉBITO PRETÉRITO ENTENDIMENTO 

FIRMADO PELO STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE. Em se tratando de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada" 

recuperação de consumo ", o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que é indevido o corte de energia elétrica, 

devendo os mencionados débitos serem perseguidos pelas vias ordinárias 

de cobrança.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA."Sustentou a 

agravante, em recurso especial, contrariedade ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 

8.987/1995, ao defender, em síntese, a legalidade do débito a título de 

recuperação de consumo que não é antigo, e da suspensão dos serviços 

por inadimplência. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 247/251, 

e-STJ). O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial (fls. 

257/258, e-STJ). O referido decisum ensejou a interposição do agravo de 

instrumento ora em análise. É, no essencial, o relatório. Não merece 

prosperar o agravo. Com efeito, quanto aos artigos de lei apontados por 

violados, não merece ser conhecido o apelo, pois se verifica que o 

Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no 

sentido de é indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica no 

caso de débito pretérito. É o que se depreende do seguinte excerto do 

acórdão vergastado (fl. 224, e-STJ): "Contudo, é importante ressaltar que, 

em se tratando de cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o 

caso da chamada"recuperação de consumo", o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que é indevido o corte de 

energia elétrica, devendo os mencionados débitos serem perseguidos 

pelas vias ordinárias de cobrança. Dessa forma, a aludida medida seria 

cabível apenas quando a inadimplência do usuário disser respeito a conta 

regular, relativa ao mês do consumo." Com efeito, esse é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 

SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há 

que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior 

pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido."(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 

8/5/2014.)"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido". 

(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014.) Desse modo, 

aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, verbis:"Não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do 

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais 

interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, do CPC, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS Relator(STJ - AREsp: 713139 SE 2015/0113251-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 15/06/2015) De 

mais a mais, estando o débito em discussão e, considerando-se a 

essencialidade dos serviços de energia, entendo que deve ser concedida 

a tutela, até ulterior deliberação do Juízo. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações que advêm à pessoa 

que tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este 

essencial. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO que a requerida SE ABSTENHA de suspender os 

serviços de energia à autora, em razão do débito discutido nos autos, até 

ulterior deliberação deste Juízo, devendo emitir nova fatura, referente ao 

mês 05 de 2018, fazendo constar a média de consumo anterior da autora, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. 2. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo 

do exposto, cite-se e intime-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRA P DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ 

PEDIDO TUTELA ANTECIPADA. Em síntese aduz o Requerente na petição 

inicial que realizou o pagamento de um débito junto à Reclamada, quitando 

integralmente os valores em aberto. Em consulta aos órgãos de proteção 

ao crédito e verificou que seu nome ainda estava negativado pela Ré. A 

Requerida em sua defesa alegou que a negativação era devida pois o 

valor acordado fora diverso daquele depositado pelo Requerente motivo 

pelo qual não foi possível identificar que o depósito era do Autor, sustenta 

ainda ausência de prova quanto ao dano moral. Não havendo preliminares, 
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nem vislumbrar questões de nulidade passo a análise do mérito. Os 

documentos anexados aos autos demonstrando o pagamento dos débitos, 

constituem prova inequívoca do pagamento, cabendo ao Requerido 

demonstrar que este não ocorreu. Insta salientar que não restou 

comprovado que fora pactuado um valor diverso em suposto acordo. O 

Requerente reconhece que pagou em atraso, portanto a negativação ora 

discutida era devida, não havendo prática de ato ilícito por parte da 

Requerida ao negativar o nome do Requerente, por referido débito. 

Contudo, o dano moral pela negativação não surge apenas quando esta é 

indevida, mas também quando esta, apesar de devida, mantem-se por 

tempo excessivo após o pagamento dos débitos em atraso. O art. 43, §3º, 

CDC estipula prazo de 05 (cinco) dias para os fornecedores procedam a 

correção de dados incorretos em bancos de dados, o que no presente 

caso, equivale a determinar a exclusão do nome do consumidor que quitou 

o débito. Neste sentido entende a jurisprudência: CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO CADASTRAMENTO. 1. A parte autora logrou êxito em 

comprovar que a inscrição foi realizada em 15/06/2010 (fl. 09), e que, 

posteriormente, obteve um crédito (decorrente de indenização por queima 

de aparelho) no valor de R$ 194,00, o qual a própria requerida compensou 

com o valor devido, conforme consta no documento da fl. 12, restando o 

valor de R$ 52,14 que o autor quitou em 22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a 

quitação do débito, persistiu o cadastro no SPC, conforme documento 

expedido em 28/01/2013 (fl. 09), restando caracterizada a manutenção 

indevida do cadastro. 3. Trata-se, o caso em tela, de dano moral puro, o 

qual dispensa a produção de prova da sua efetiva ocorrência, tendo em 

vista que a ré não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor, apenas limitou-se a alegar que o consumidor não podia 

fazer por sua exclusiva vontade a compensação dos valores, 

esquecendo-se que foi ela mesma quem compensou. Com a quitação do 

débito a ré tinha a obrigação de promover a exclusão do nome do autor do 

cadastro do SPC, no prazo de cinco dias úteis, conforme o atual 

entendimento das Turmas Recursais, o que não logrou fazer. 4. O valor 

fixado na origem, R$ 1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos semelhantes, não merecendo 

minoração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004507331, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). In casu, o 

Autor quitou a dívida em dezembro de 2017 sendo que verifico no extrato 

carreado com a inicial que no dia 08/01/2018 o débito ainda estava 

inscrito. Portanto, não agiu com a devida diligência a Requerida após a 

quitação dos valores pelo Requerente, cometendo ato ilícito passível de 

indenização. É sabido que a condenação em dano moral é baseda no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagócio no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Há de se considerar que o Requerente alegou 

utilizar a conta corrente cancelada para receber o salário, porém não 

trouxe aos autos qualquer prova neste sentido. Por derradeiro, tenho que 

a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é razoável de acordo 

com a lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO guerreado; bem como CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. 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. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007666-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE WATANABE BORGUEZAM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Por não haver necessidade de produção 

de provas em audiência, entendo que a demanda comporta julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, eis que existem 

elementos probatórios suficientes para decidir sobre a matéria de fato 

alegada. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA 

NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, em que o autor assevera que a 

Requerida não efetuou a transferência como prometido. Pugna então, pela 

transferência do veículo para o nome da requerida, bem como, demais 

penalidades oriundas do tempo que em veículo já encontrava na posse da 

requerida. Em sede de contestação alega a Ré, em síntese, a inexistência 

de ato ilícito e que não há comprovação dos aludidos danos morais. O 

ponto controvertido da demanda cinge-se em aferir a RESPONSABILIDADE 

pela TRANSFERÊNCIA do veículo litigado. Neste ponto, tenho como 

imperioso destacar que a RESPONSABILIDADE para TRANSFERÊNCIA de 

veículo não há como atribuir ao vendedor, por expressa disposição legal, 

senão vejamos. O artigo 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito 

Brasileiro, assim dispõe: “Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando: (omissis) § 1º No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas.” (destaque nosso) Corroborando com 

o enten dimento, segue os julgados proferidos em casos semelhantes: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM 

CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO USADO DADO COMO PARTE DO 

PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM NOVO. TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO NÃO EFETUADA, PELA RÉ. MULTA DE TRÂNSITO OCASIONADA 

PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE A RÉ PROCEDER A 

TRANSFERÊNCIA DO BEM. DANO MORAL, MANTIDO, NO CASO 

CONCRETO, CARÁTER PUNITIVO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE 

VAI MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006961544, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 25/07/2017. Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA JUNTO 

AO DETRAN. DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. É do adquirente o dever de efetuar a transferência do 

veículo junto ao órgão de trânsito ( CTB 123, § 1º). 2. A tradição do 

automóvel e a entrega de procuração com poderes para, dentre outros, 

assinar termo de transferência de propriedade (DUT), impõem ao 

adquirente o ônus de arcar com os prejuízos advindos da demora na 

t rans fe rênc ia  do  bem (TJ -DF -  20141010095506  DF 

0009389-22.2014.8.07.0010: 05/03/2018) Nesse interim tenho como certo 

que a requerida efetive a transferência do veículo e a dívida deste advinda 

para seu nome. Compulsando os autos verifico que a Requerida já efetuou 

a transferência do referido veículo bem como realizou os pagamentos 

pendentes sobre o mesmo. Da análise da exordial, entendo que o pedido 

de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque não lhe 

causou abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do 

requerente. Somando: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral 

deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre lesão de 
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cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No 

entanto, há situações que representam apenas dissabor do cotidiano, 

fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - 

AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) “Ex Positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido 

formulado, para condenar a Requerida à OBRIGAÇÃO DE FAZER para que 

efetive a transferência do veículo e a dívida deste advinda para seu nome. 

Como já realizado pela Requerida, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem condenação ao pagamento de 

custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, não havendo demais requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PASQUAL VINAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)
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ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

ação visando o ressarcimento pelos materiais suportados pela parte 

requerente, em virtude de acidente de trânsito. O art. 186 do Código Civil 

traz os pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana: “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.” 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 acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Desse conceito, 

extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro lugar, a 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. Por segundo, 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. E, em 

terceiro, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, 

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. Presentes esses 

elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. No caso em tela, a 

ação, ou conduta ilícita, não esta comprovada, eis que, resta ausente 

documento hábil a atestar a ocorrência/culpa do acidente, in casu, o 

Boletim de Ocorrência ou de Acidente. Com efeito, há de ser julgado 

improcedente o pedido formulado no petitório inicial, ante a não 

demonstração, por parte da autora, de fato constitutivo de seu direito, 

ignorando as disposições do artigo 373, inciso I, do CPC. Instalou-se nos 

autos a discussão do sinistro, sem, contudo, haver comprovação de que 

de fato o acidente ocorreu na forma narrada (ação), fato que impossibilita 

o acolhimento da pretensão autoral. Insta consignar que a certidão que 

consta nos autos não se presta a mesma finalidade do Boletim de 

Acidente/Ocorrência, vez que, fora lavrada em data posterior, constando 

apenas a narrativa do requerente, sem maiores detalhes quanto as partes 

envolvidas no sinistro. Neste mesmo sentido destaco o entendimento 

jurisprudencial do E. TJMT, proferido em caso semelhante: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

IMPRESTABILIDADE – MERA DESCRIÇÃO DOS FATOS SOB A ÓTICA DO 

CONDUTOR – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E INCAPAZ DE 

COMPROVAR O NEXO CAUSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Há de ser julgado improcedente o pedido indenizatório 

baseado em boletim de ocorrência inconclusivo seguido de prova 

testemunhal frágil e incapaz de comprovar o nexo de causalidade, ou seja, 

o elo entre o dano sofrido e a ação culposa do agente a quem se imputa a 

responsabilidade. (Ap, 138363/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2013, Data 

da publicação no DJE 02/07/2013 destacamos) Nesse mesmo sentido é o 

entendimento abaixo ementado: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - RECURSO ADESIVO - CONTAGEM DO PRAZO - 

INÍCIO NO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DA PUBLICAÇÃO - 

INTEMPESTIVIDADE - APELO NÃO CONHECIDO - CONTRADITA DE 

TESTEMUNHA - NÃO DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA RELAÇÃO ÍNTIMA - 

INDEFERIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PASSAGERIRA DE ÔNIBUS - 

AUSÊNCIA DE PROVAS A CONSTATAR A OCORRÊNCIA DO FATO E DO 

NEXO CAUSAL ENTRE O DANO ALEGADO E O SUPOSTO ACIDENTE - 

INEXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE 

REPARAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. -O prazo para a interposição de 

recurso adesivo é de 15 dias contados da data da intimação para 

apresentação de contrarrazões, conforme disposto no art. 508 c/c 500, 

parágrafo único do CPC. Ultrapassando o prazo previsto, o 

reconhecimento da intempestividade do aludido recurso é medida que se 

impõe. -Para ser acolhida a contradita de testemunha necessário se faz a 

demonstração, de forma satisfatória, da relação íntima da testemunha com 

a parte. -Não havendo nos autos prova segura da ocorrência do acidente 

de trânsito e do nexo causal entre este e os danos alegados pela parte 

autora, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJ-MG - 

AC: 10223110110697001 MG , Relator: Wanderley Paiva, Data de 

Julgamento: 07/08/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/08/2014, destacamos) Insta salientar que havia a 

possibilidade do Requerente chamar a polícia para lavrar o Boletim de 

Acidente no momento em que ele ocorreu, contudo não o fez. Ainda, a 

instrução probatória formada nos autos não foi conclusiva, não havendo 

qualquer testemunha para comprovar os fatos alegados, não possuindo 

como aferir a real dimensão do sinistro, ou ainda, a culpa das partes 

envolvidas. À vista de tais fatos, e considerando a ausência dos 

pressupostos essenciais da responsabilidade civil, a improcedência dos 

pedidos iniciais, e, do mesmo modo do pedido contraposto efetuado pelos 

Requeridos, é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

Requerente , via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a reclamada ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via 

recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 
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Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Relata a parte autora, que contratou os 

serviços de internet, TV por assinatura e telefonia da empresa Ré em 

meados de 2014 pelo valor mensal de R$ 125,00. Entretanto, o serviço de 

internet apresentou muita lentidão, diante de tal situação entrou em contato 

com a empresa Ré para que fosse resolvido o problema, mas não logrou 

com êxito, sendo assim, solicitou o cancelamento em 22 de agosto de 

2016, permanecendo apenas com o serviço de TV por assinatura, porém, 

alega que continuou recebendo cobranças dos serviços de internet. Deste 

modo, ajuizou a presente ação a fim de obter que a declaração de 

inexistência dos débitos, que a empresa Ré se abstenha de efetuar 

cobranças dos serviços já cancelados e incluir seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como a indenização pelo suposto 

dano moral sofrido. Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar 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 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, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova que 

cancelou os serviços de internet e continuou recebendo faturas. Aliás, a 

Requerida apresentou contestação, contudo não trouxe aos autos 

documentos hábeis a comprovar o alegado, não trazendo nenhum fato 

modificativo ou extintivo. Quanto ao pedido de repetição de indébito 

entendo que o mesmo não merece guarida tendo em vista não ter a parte 

Autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, trazendo aos 

Autos documentos ilegíveis. Com fulcro no princípio do livre 

convencimento do magistrado e levando-se em consideração as 

disposições do código de defesa do consumidor no que tange a inversão 

do ônus da prova, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. No que tange aos alegados danos morais, entendo que a 

cobrança indevida da Requerida, constitui abuso de direito, superando ao 

mero transtorno. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, 

considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se não consegue reverter 

à situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe 

proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de atualização 

na forma da Sum. 362 do STJ e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001248-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA SARABIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em 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: 1000319-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARTINIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DO CARMO MOREIRA (REQUERIDO)

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

ação visando o ressarcimento pelos danos materiais suportados pela 

parte requerente, em virtude de acidente de trânsito. DA PRELIMINAR No 

que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela suposta 

necessidade de realização de perícia, tenho que razão não assiste a 

Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta afastada a 

necessidade de produção de tal meio de prova. Passo a análise da 

questão de mérito. O art. 186 do Código Civil traz os pressupostos ou 

elementos da responsabilidade aquiliana: “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.” 

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 
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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). Desse conceito, extraem-se os requisitos 

essenciais. Em primeiro lugar, a 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. Por segundo, 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. E, em terceiro, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, 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. Presentes esses elementos 

essenciais, impõe-se o dever indenizatório. No caso em tela, a ação está 

comprovada pelo boletim de acidente. A culpa do agente, no caso do 

requerido, é ponto controvertido nesta demanda, eis que, o requerente 

afirma que estava trafegando em rotatória normalmente, quando o 

Requerido acabou por colidir com a Requerente. De outra banda, o 

requerido aduz que a Requerente não realizou a sinalização devida, fato 

que tornou inevitável o abalroamento. Pois bem. Para solução da referida 

controvérsia, reportamos ao Boletim de Acidente confeccionado no 

momento do sinistro, veja-se que a conclusão apresentada no Boletim de 

Acidente, é consubstanciada na narração de ambas as partes, e fora 

descrita por autoridade competente. Por isso, ganha destaque no cenário 

probatório, possuindo presunção relativa de veracidade. Esse é o 

posicionamento do STJ: “O boletim de ocorrência goza de presunção juris 

tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário. Dispõe 

o art. 364, do CPC, que o documento público faz prova não só de sua 

formação, mas, também, dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o 

funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Este fato, todavia, 

não implica em sua aceitação absoluta. Pode o réu, com meios hábeis, 

desfazê-la se ou quando contiver elementos inverídicos[1]”. (grifo nosso) 

Apesar da presunção relativa do boletim lavrado pela autoridade policial, a 

reclamada não carreou nos autos provas suficientes para desconstituí-lo. 

Com efeito, resta evidente que o requerido deu causa ao sinistro, vindo a 

colidir na traseira do veículo do requerente, o qual trafegava normalmente. 

E quanto aos pleiteados danos materiais, tenho que o requerente 

demonstrou, por meio de orçamentos, a quantia necessária para a 

reparação de seu veículo, não havendo por parte do requerido documento 

hábil a ensejar discussão acerca dos aludidos gastos postulados. À vista 

de tais fatos, e considerando a presença dos pressupostos essenciais da 

responsabilidade civil, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Quanto a suposta desvalorização do automóvel, insta consignar que a 

mesma não restou devidamente comprovada nos Autos. Por consectário 

jurídico lógico, ante o acolhimento do pleito autora, resta imperiosa a 

rejeição do pedido contraposto formulado pelo requerido. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.226,57 (três 

mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) a título de 

DANOS MATERIAIS, corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir da 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, da Lei n.º 6.899/81), e acrescida de 

juros legais de 1% ao mês (art. 406 do NCC combinado com o art. 161, § 

1º, do CTN), desde a citação da ação (art. 397 do NCC). Deixo de 

condenar a reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se a reclamante para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012813-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MEIRA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por 

JONES MEIRA ANTUNES suscitando CONTRADIÇÃO da sentença 

proferida no id nº 13405028 entre os fatos narrados na petição inicial e a 

fundamentação daquela. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Compulsando 

as razões do presente recurso, verifica-se que comporta acolhimento. O 

conteúdo decisório contido no id nº 13405028 destoa dos fatos narrados 

pela parte Requerente e pela parte Requerida. Considerando que o feito 

comporta julgamento, passo a análise do mesmo. A parte Requerida 

suscitou PRELIMINAR de INÉPCIA da PETIÇÃO INICIAL sob o argumento de 

ausência de documento indispensável à propositura da demanda; todavia, 

esta não prospera vez que a documentação ausente trata-se justamente 

daquela a qual a parte Requerente afirma não ter acesso. Desta forma 

REJEITO a preliminar e por não vislumbrar questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Tem-se por incontroverso que em 27.03.2017 as partes 

entabularam a contratação de máquina de cartão de crédito conforme 

corroborado pela Ata Notarial (id nº 10758929) e confirmado pela parte 

Requerida. Ainda, referida Ata, narra conversa mantida entre a parte 

Requerente e representante comercial da parte Requerida, através do 

telefone nº 79 9812-5743, expressamente ofertando o produto em 

questão, com desconto no aluguel mensal para as compras acima de R$ 

1.000,00 (um mil reais) e que, pelo extrato de transações (id nº 12019171) 

foi atingido nos meses de abril, maio, junho e julho. Ainda que não haja a 

incidência das normas protetivas, posto que a parte Requerente não se 

trata de consumidor final, nos termos do art. 2º, CDC; pois a finalidade da 

aquisição a máquina é ofertar aos consumidores do empreendimento da 

parte Requerente, uma nova opção de pagamento. Ainda assim, a oferta 

vincula o proponente; portanto, uma vez que uma preposta da parte 

Requerida efetuou a transação e celebrou o contrato de locação 

garantindo à parte Requerente a isenção no pagamento do aluguel mensal 

caso atingisse um patamar mínimo de vendas dentro do período de 

apuração, havendo a cobrança de tais valores quando demonstrado que 

houve o cumprimento do valor mínimo de isenção, tem-se por indevida, 

impondo-se à restituição dos valores pagos indevidamente. Restituição 

que deverá ocorrer na forma simples. Quanto ao dano moral não se 

vislumbra sua ocorrência. Em que pese os valores tenham sido 

descontados indevidamente da conta corrente da pessoa física da parte 

Requerente, tem-se que somente ocorreram, pois foi o próprio autor que 

indicou sua conta pessoal para movimentação financeira de seu 

estabelecimento comercial; logo, excepcionalmente, não há que seja falar 

em danos morais, posto que os descontos, ainda que indevidos, decorrem 

de descumprimento contratual pactuado entre as partes. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para ANULAR a sentença proferida no id nº 13405028 e 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação para CONDENAR a parte Requerida a restituir, na forma simples, R$ 

964,55 (novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos 

desembolsos, bem como incidência de juros legais fixados em 1% ao mês 

a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 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. Decorrido o prazo legal arquivem-se o 

presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADY MIRANDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 492 de 548



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. Deve ser reconhecida a LITISPENDÊNCIA destes com aos 

autos n. 1010656-78.2017.8.11.0015 eis que ambas as demandas 

referem-se a mesma causa de pedir, mesmos pedidos e possuem as 

mesmas partes. Eis que em ambos os feitos visam discutir a inscrição em 

cadastro de inadimplentes no valor R$ R$ 599,03 (quinhentos e noventa e 

nove reais e três centavos). Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente demanda em virtude da 

LITISPENDÊNCIA, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADY MIRANDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Deve ser reconhecida a LITISPENDÊNCIA destes com aos 

autos n. 1010663-70.2017.8.11.0015 eis que ambas as demandas 

referem-se a mesma causa de pedir, mesmos pedidos e possuem as 

mesmas partes. Eis que em ambos os feitos visam discutir a inscrição em 

cadastro de inadimplentes no valor R$ 444,03 (quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e três centavos). Frisa-se que a LITISPENDÊNCIA trata-se de 

matéria conhecível de ofício, nos termos do art. 485, §3º, NCPC. Neste 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EX 

OFFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Consoante 

o artigo 337, § 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. Na hipótese, as causas possuem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e mesmo pedido. À luz do §3º do artigo 485, do 

CPC, o reconhecimento da litispendência, por ser matéria de ordem 

pública, deve-se dar de ofício, com a extinção do processo, sem 

resolução mérito. (TJMT, Ap 108296/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018 - grifo nosso). Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente 

demanda em virtude da LITISPENDÊNCIA, com fundamento no art. 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012370-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FAGGIANI DIB OAB - SP0256917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012370-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMIR ROLIM DE MOURA 

REQUERIDO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A 

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, bem assim que não conseguia cancelar o serviço contratado 

com a ré, pugnando pela declaração de rescisão contratual c/c de 

repetição de indébito e indenização por danos morais. Diante da 

inexistência de preliminares, 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. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo aos autos a comprovação da 

existência da dívida inscrita no SPC/SERASA, o que não foi feito. Isto 

porque, em que pese às alegações da reclamada esta não apresentou 

nenhuma justificativa para retirar a validade das alegações do autor, 

sendo que apesar de o contrato originário entre as partes prever a 

vigência de 36 meses, a ré não apresentou os atendimentos telefônicos 

realizados pelo autor quanto aos pedidos de cancelamento, não sendo 

possível afirmar desse modo se, de fato, a parte autora anuiu com a longa 

vigência do pacto, até porque deixou de quitar as parcelas em janeiro do 

ano de 2016. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da 

cobrança, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência dos débitos 

inscritos no SPC/SERASA com vencimento em 18.01.2016, 16.02.2016, 

16.03.2016 e 18.04.2016. Além disso, no que tange ao dano moral, este é 

improcedente. Isto porque, conforme consulta extrato juntado pelo autor 

há inúmeras outras negativações preexistentes em seu nome (id. 

2258267, p.3/4). E, assim sendo, havendo débitos pretéritos, não se 

mostra cabível a indenização por danos morais no caso, conforme 

entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a preexistência de 

legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não obstante o ato ilícito 

praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a dignidade da apelada 

para fins indenizatórios. 2. Dano moral não caracterizado. 3. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: 

Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO 

SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em 

havendo prévios registros desabonadores de crédito no nome do 

consumidor, e não demonstrando este que tais anotações são indevidas, 

descabe indenização por dano moral em decorrência de novo registro, 

ainda que também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Rejeito o pedido de danos 

materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos eais) pela 

contratação e pagamento de advogado pela autora, pois além de ser uma 

opção da requerente ter ingressado com esta ação contratando 

advogado, sequer é possível a condenação em 1º grau ao pagamento de 

custas e honorários de advogados, de acordo com o artigo 55, da Lei 

9.099/95. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para: a) Determinar a 

rescisão do contrato desde o dia 16/10/2015; b) Declarar a inexistência 

dos débitos inscritos no SPC/SERASA com vencimento em 18.01.2016, 

16.02.2016, 16.03.2016 e 18.04.2016; c) Condenar a requerida à 

devolução das parcelas pagas nos meses de novembro e dezembro de 

2015, nos valores de R$ 250,13 e 265,36, em dobro, conforme artigo 42, 
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parágrafo único do CDC, sendo que o numerário deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a contar da citação. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito, para que procedam com a exclusão do nome da parte Requerente 

do rol de inadimplentes tão somente pelo débito discutido nos presentes 

autos acima especificado. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. P. I. C. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 4 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 129108 Nr: 8323-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, DIONE 

PEREIRA DE LIMA, TARCISO VIAR, MARCOS ROBERTO PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, 

DEFENSORIA - OAB:, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Ação Penal nº 8323-20.2010.811.0015 (Cód. 129108).

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réus: ADENILSO APARECIDO RODRIGUES

DIONE PEREIRA DE LIMA

MARCOS ROBERTO PRESTES

TARCISO VIAR

Vistos,

Considerando o teor da portaria n. 841/2018 - PRES, a qual declara ponto 

facultativo no dia 02.7.2018 no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, 

em virtude da realização do jogo da Seleção Brasileira de Futebol nas 

oitavas de final da Copa do Mundo FIFA/2018, resta prejudicada a 

realização da audiência outrora designada para a mencionada data. 

Destarte, redesigno o ato para o dia 19.9.2018, às 14h45min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se e Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 263749 Nr: 5826-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BARBOSA, GEAN MAYCON 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Djones Rapuano - 

OAB:16.505-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B/MT

 (...) Considerando que já fora comprovado nos autos que o veículo 

apreendido à fl. 29 e depositado às fls. 52/53 e 185 é de propriedade da 

vítima Marcos Vinícius Borges, bem como já fora deferida a consolidação 

e posse do bem mediante a regularização do automóvel perante ao órgão 

responsável, oficie-se ao Detran/MT, com cópia da presente decisão, para 

que cumpra a determinação judicial no tocante a remarcação das placas e 

chassi do veículo e, consequentemente, o seu emplacamento, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incursão no crime de desobediência. Em 

relação ao pedido de isenção do pagamento de licenciamento do período 

em que o veículo ficou depositado judicialmente, considerando que embora 

a vítima estivesse na posse do bem (depositária fiel), esta não pode 

circular com o automóvel, nem transferi-lo em razão de aguardar 

deliberação a respeito da regularização do veículo, tendo seus direitos em 

relação ao bem restringidos em razão de o veículo ter sido roubado, de 

modo que não é justo recair sobre ela os referidos encargos. Assim, por 

ser medida de justiça, defiro o pleito, aplicando-se analogicamente o art. 

29-B da Lei 7.301/2000, para que sejam isentos os valores devidos a título 

de licenciamento do veículo apreendido nos autos desde a data de 

22.04.2016 (data da consumação do delito de roubo). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320744 Nr: 3568-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - OAB:

 Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pela Defesa do 

acusado, nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência 

de instrução e julgamento a realizar-se no dia 05/09/2018, às 15h 00min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comumente arroladas 

pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 204893 Nr: 6916-37.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINO SANTOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 Vistos,

 Certificada a preclusão pro judicato da pronúncia às fls. 281/292, 

determino a intimação da Defesa, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente o rol de testemunhas e requeira o que for de direito, o que faço 

com fulcro no artigo 422, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:MT. 

11810

 (...) Destarte, REJEITO a preliminar de nulidade arguida pela Defesa dos 

réus Adriano e Jose e determino a manutenção na presente ação penal 

dos interrogatórios dos acusados realizados perante a Autoridade Policial 

por meio de áudio e vídeo, acostados aos autos às fls. 132, 138 e 144. 

Das respostas à acusação Outrossim, tendo em vista a refutação da 

preliminar arguida e não havendo arguição de outras preliminares pelos 

acusados, bem como não antevendo hipótese de absolvição sumária e 

estando os demais argumentos confundidos com o mérito da ação penal e, 

portanto, deverão ser analisados em momento oportuno, dou regular 

prosseguimento ao feito e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a realizar-se no dia 17/09/2018, às 13h30min., ocasião em 

que serão inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como 

realizado os interrogatórios dos réus. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 213049 Nr: 13487-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 (...) Quanto às demais alegações expendidas pela defesa às fls. 130/133, 

verifico que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em 
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síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento 

processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real e 

Favor Rei. Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao 

feito.Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22 /08 /2018 às 15h 15min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comumente arroladas 

pelas partes e realizado o interrogatório do réu.Intimem-se, expedindo-se o 

necessário para realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318783 Nr: 2192-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:

 Código nº 318783

Vistos,

 Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva em favor do 

acusado NILTON CESAR DA SILVA, vulgo “Cuia” em que a defesa alega 

não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva 

previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

 Instado a se manifestar, o representante do Parquet opinou pelo 

indeferimento do pedido (fls. 98/99).

É o sucinto relatório.

 Decido.

O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez 

que existem motivos para a manutenção da prisão, conforme destacado 

no decisum de fls. 81/83.

Nesse sentido, em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, o 

pedido de revogação da prisão não deve ser acolhido, uma vez que não 

se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica após a decisão que 

decretou a sua prisão preventiva, pelo que tenho que os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva do acusado permanecem presentes.

Outrossim, somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real 

prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação do 

requerente, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção 

restaram incursos, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Quanto às alegações expendidas pela defesa, verifico que estas carecem 

de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da ação, razão 

pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, frente o 

princípio da busca da verdade real.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva do 

acusado NILTON CESAR DA SILVA, vulgo “Cuia”.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 193306 Nr: 15071-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA FERREIRA, JAILSON DA 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Código n°193306

Vistos,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a apelação 

interposta pelo réu à fl. 185.

Destarte, intime-se à Defesa, via DJE, para que apresente as devidas 

razões recursais, no prazo legal.

Após, ao Ministério Público para contrarrazões.

Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320735 Nr: 3559-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:

 Código n°320735

Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pela Defesa do 

acusado, nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência 

de instrução e julgamento a realizar-se no dia 24/09/2018, às 13h30 min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comumente arroladas 

pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 201394 Nr: 4013-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0, WILLION MATHEUS POLTRONIERI - 

OAB:OAB/MT. 16.183

 Ação Penal – Código Apolo 201394Vistos.O Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia 

contra Renato Lara Moreira, qualificado nos autos, dando-o como incurso 

nas penas dos delitos descritos no artigo 329 e artigo 331, ambos do 

Código Penal, bem como em desfavor de Rodrigo Lara Moreira, qualificado 

nos autos, incursionando-o nas penas do crime previsto no artigo 331 do 

Código Penal.A denúncia foi recebida em 06/10/2014 (fls. 70/71).Os 

acusados foram citados pessoalmente (fls. 73/74 e 86) e apresentaram 

resposta à acusação às fls. 76 e 88.Em relação ao acusado Renato, foi 

proposta a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 

da Lei n. 9.099/95, a qual foi aceita, tendo sido desmembrado os autos, 

seguindo estes, doravante, tão-somente quanto ao acusado RODRIGO (fl. 

136).Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou os 

memoriais finais às fls. 161/166 e a defesa de Rodrigo às fls. 

168/171.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e 

DECIDO (...) D I S P O S I T I V OPor todo o exposto, DECLARO extinta a 

punibilidade de RODRIGO LARA MOREIRA, brasileiro, natural de 

Cláudia/MT, nascido em 17/03/1985, filho de Leonel Moreira e Sueli Lara 

dos Santos, quanto ao crime lhe imputado na denúncia (CP, art. 331), com 

supedâneo no artigo 109, inciso VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código 

Penal; eIsento o sentenciado do pagamento das custas e das despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença, comuniquem-se 

aos órgãos de informação criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem 

como a Delegacia de Polícia Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, 

inclusive com o cumprimento do estabelecido no seu §1º.Notifique-se o 

Ministério Público. Publique-se. Intime-se a advogada constituída pelo 

sentenciado, nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. 

Cumpra-se.Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da 

CNGC/MT.Sinop, 04 de junho de 2018. Débora Roberta Pain Caldas Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314525 Nr: 17297-02.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 495 de 548



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON MEMÓRIA 

RAMOS - OAB:16953-MT

 Carta Precatória - Código Apolo 314525

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha Wellington Rafael de Souza Oliveira.

Designo o dia 14 de agosto de 2018, às 13 horas para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 27 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316463 Nr: 552-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARLES BELARMINO WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.704

 Carta Precatória - Código Apolo 316463

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder ao 

interrogatório do acusado Thiarles Belarmino (Belamiro) Wolff.

Designo o dia 28 de outubro de 2018, às 13 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 03 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316450 Nr: 545-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES WILLIAM LELIS TOSTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PAULO PEREIRA GOMES 

- OAB:OAB/PR 13657

 Carta Precatória - Código Apolo 316450

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha Thalia da Silva Pessoa.

Designo o dia 02 de outubro de 2018, às 13 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 28 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314395 Nr: 17221-75.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNER ADRIANO SEVERIANO VASQUE, 

WELLINGTON SEBASTIÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 314395

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha Elisângela Alves de Campos.

Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 13h10min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 26 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N. 003/2018

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOÃO MANOEL PEREIRA GUERRA, 

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

NA FORMA DA LEI, E

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 81, "b" e 86 do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso e o número 

elevado de processos em trâmite nesta Vara de Execuções Penais,

RESOLVE:

I- Prorrogar o prazo para a Correição Ordinária Anual na Secretaria da 

Terceira Vara Criminal desta Comarca, fixando o período de prorrogação 

de 02.07.2018 a 20.07.2018, no horário das 12 às 19 horas, durante todos 

os dias úteis do período supramencionado.

II- Designar para secretariar os trabalhos correicionais o servidor Cristiano 

Ribas Bonete (Gestor Judiciário), bem como convocar os servidores 

Cláudia Patrícia Andrade Souza Borges (matrícula 7672), Cristiane Burato 

de Andrade (matrícula 24647) e Bruno Rafael dos Reis Garcia (matrícula 

30047) para assessorar este Magistrado.

III- Convocar o representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, 

advogados e membros da comunidade para, querendo, acompanharem os 

trabalhos de correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá 

apresentar, por escrito, reclamações ou sugestões que se relacionem ao 

serviço judiciário desta Vara.

IV- Determinar ao Sr. Gestor Judiciário da Terceira Vara Criminal a 

intimação de todos os que estiverem com processos com carga fora do 

prazo legal para devolução à Escrivania.

V- Determinar ao Sr. Gestor Judiciário da Terceira Vara Criminal o 

encaminhamento de cópia desta Portaria ao Conselho da Magistratura, à 

Corregedoria Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

VI- Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, notificando-se o representante 

do Ministério Público, da Defensoria Pública e o Presidente da Subseção 

da Ordem dos Advogados do Brasil de Sinop.

Sinop, 29 de Junho de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 159771 Nr: 7099-13.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALMIR MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos em correição.

 1- Em decorrência da correição ordinária instaurada por este Juízo, por 

intermédio da Portaria n. 002/2018, vieram-me conclusos os presentes 

autos.

 2- Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o PEP encontra-se 

em ordem.

 3- Desta forma, cumpra-se integralmente o que foi determinado nas 

decisões proferidas em 06.11.2017 e 02.05.2018, acostadas às fls. 261 e 

264, respectivamente, devendo o Sr. Gestor:

 a- Cientificar o Promotor de Justiça e a defesa acerca da audiência de 

justificação designada para o dia 11.07.2018.

 b- Intimar o reeducando para comparecer à solenidade, observando os 

endereços indicados às fls. 258 e 259/260.

 4- Cumprido o item anterior, aguarde-se a realização da audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 242873 Nr: 13870-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:MT/18.677

 designo AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 16 de julho de 2018 às 

15h45min, com a finalidade de oportunizar ao reeducando se justificar.3- 

Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e à defesa. 4- Intime-se o 

reeducando, requisitando-o à direção da unidade prisional local.5- Não 

obstante, em razão do contido no petitório de fl. 74, por meio do qual o 

douto causídico Dr. Getúlio Gediel dos Santos renunciou ao Mandato 

Procuratório que lhe fora outorgado, intime-se o reeducando JURANDIR 

MARCOS DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o 

patrocínio de seu processo, notadamente se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública, conforme determina o artigo 263 do Código de 

Processo Penal ou se pretende constituir novo advogado. 6- Caso 

transcorra o prazo fixado sem qualquer manifestação por parte do 

reeducando, desde já fica nomeado, para a sua defesa, a Defensora 

Pública atuante neste Juízo, a qual deve ser intimada, pessoalmente, 

acerca da audiência designada.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 261829 Nr: 4773-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GARCIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17133/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que intimo o advogado do executado para, em 05 dias, 

manifestar-se acerca dos cálculos penais e da manifestação do MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 320106 Nr: 3140-87.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/O, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:23345/O

 Vistos em correição.

Comunique-se à penitenciária local acerca deste PEP.

Elaborem-se os cálculos de pena do condenado.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e ao advogado do 

reeducando para, querendo, manifestarem-se, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 324905 Nr: 6249-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FUCHTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos em correição.

Comunique-se à penitenciária local acerca deste PEP.

Elaborem-se os cálculos de pena do condenado.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e ao advogado do 

reeducando para, querendo, manifestarem-se, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Não obstante, em observância à Portaria nº 22/2018-CGJ, que determinou, 

a partir de 07.5.2018, a realização de correição e inspeção nas varas 

criminais desta comarca, remetam-se os autos conclusos ao gabinete da 

Exma Sra. Juíza-auxiliar, com as devidas anotações.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 329411 Nr: 9066-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNR, GGBDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento da causa em 

favor da Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca.

Remetam-se os autos à Central de Distribuição da Comarca para as 

devidas providências quanto à redistribuição à Vara competente, 

procedendo-se baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 133/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que a Gestora Judiciária Divânia Rosa Federici de Almeida, 

matrícula n.º 24375, Gestora Judiciária da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública usufruirá férias de 2 a 21 de julho de 2018, referente ao 

exercício de 2018.

 RESOLVE

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA, Técnico 

Judiciário, matrícula n.º 7780, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto, da Secretária 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, de 2 a 

21 de julho de 2018 em razão de férias do exercício de 2018, da titular 

Divânia Rosa Federici de Almeida, matrícula n.º 24375. Publique-se. 

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do egrégio 

Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 29 de junho de 2018

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 122/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 
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Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que a Gestora Administrativa 2, Veridiana Chueiri Pompeu, 

usufruirá férias do exercício de 2017, no período de 2 a 16 de julho de 

2018.

 R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR o servidor JOÃO LIMA DA MOTTA, Auxiliar Judiciário, 

matrícula n.º 3863, lotado na Central de Distribuição, para exercer a 

função de Gestor Administrativo 2 – Símbolo FC, da Comarca da Várzea 

Grande-MT, em substituição a Gestora Administrativa Veridiana Chueiri 

Pompeu, Analista Judiciária, matrícula n.º 23612, férias do exercício de 

2017 de 2 a 16 de julho de 2018.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 14 de junho de 2018.

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 137/2018/RH

 O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea G rande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos do Ato n.º 470/2018-DRH, de 6.6.2018, que 

nomeou o senhor VINICIUS FERNANDES ALVES, para exercer 

efetivamente o cargo de Analista Judiciária.

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR o servidor VINICIUS FERNANDES ALVES, Analista 

Judiciário, na secretaria da 5ª Vara Criminal, a partir desta data.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 3 de julho de 2018.

Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 134/2018/RH

 O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos do Ato n.º 470/2018-DRH, de 6.6.2018, que 

nomeou o senhor THIAGO NUNES DIAS, para exercer efetivamente o 

cargo de Analista Judiciária.

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR o servidor THIAGO NUNES DIAS, Analista Judiciária, na 

secretaria da 4ª Vara CÍVEL, a partir de 28.6.2018.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 29 de junho de 2018.

Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 138/2018/RH

 doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos do Ato n.º 470/2018-DRH, de 6.6.2018, que 

nomeou a senhora MILENA FERNANDES MACHADO, para exercer 

efetivamente o cargo de Analista Judiciária.

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR a servidora MILENA FERNANDES MACHADO, Analista 

Judiciária, na secretaria da Vara Especializada da Infância e Juventude, a 

partir desta data.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 3 de julho de 2018.

Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Processo n. º 16221-89.2011.811.0002 – CÓDIGO 273410

 INTIMAÇÃO DO DR. MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OAB/MT N.º 

3127-A, para que tome ciência que o processo n. º 

16221-89.2011.811.0002 – CÓDIGO 273410, da Quarta Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1003, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 14/06/2018.

 Processo n. º 18405-76.2015.811.0002 – código 413097

 INTIMAÇÃO DO DR. UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, OAB/MT N.º 

15714/O, para que tome ciência que o processo n. 

º18405-76.2015.811.0002 – código 413097, da Terceira Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 900, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 21/06/2018.

 Processo n. º 4208-92.2010.811.0002 – código 117906

 INTIMAÇÃO DO DR. BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA CUNHA, OAB/MT N.º 

12.713 e Dra. GRACIELLY ALVES CUNHA, OAB/MT Nº 20.287, para que 

tomem ciência que o processo n. 4208-92.2010.811.0002 – código 

117906, da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 1047, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 26/06/2018.

 Processo n. º 16900-55.2012.811.0002 - código 296554

 INTIMAÇÃO DO DR. ELSON DUQUES DOS SANTOS, OAB/MT N.º 14.234, 

para que tome ciência que o processo n. 16900-55.2012.811.0002 - 

código 296554, da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 838, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 21/06/2018.

 Processo n. º 4203-51.2002.811.0002 - código 49287

 INTIMAÇÃO DA DRA. VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO, OAB/MT N.º 

7.013, para que tome ciência que o processo n. 4203-51.2002.811.0002 - 

código 49287, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 348, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolada em 26/06/2018.

 Processo n. º 6862-28.2005.881.0002 - código 84864

 INTIMAÇÃO DA DRA. MARIA DE LOURDES RIBEIRO SCARANTTI, OAB/MT 

N.º 11.646, para que tome ciência que o processo n. 

6862-28.2005.881.0002 - código 84864, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 330, 

encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolada em 

26/06/2018.

 Processo n. º 833-11.1995.811.0002 - código 84197

 INTIMAÇÃO DA DRA. MARIA DE LOURDES RIBEIRO SCARANTTI, OAB/MT 

N.º 11.646, para que tome ciência que o processo n. 

833-11.1995.811.0002 - código 84197, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 82, 

encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolada em 

26/06/2018.

 Processo n. º 2628-90.2011.811.0002 – CÓDIGO 263265

 INTIMAÇÃO DO DR. GIULIO ALVARENGA REALE, OAB/MT N.º 15.484, 

para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

de desarquivamento do processo n. 2628-90.2011.811.0002 – CÓDIGO 

263265, da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 749, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolada em 11/06/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402867 Nr: 13425-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGBLDA, ISIELY APARECIDA LIMA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THULYO CÉSAR SEVERINO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THULYO CESAR SEVERINO 

BARROS - OAB:6057

 Vistos.
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I- A intimação à parte exequente foi clara no sentido de informar se o 

acordo está sendo cumprido, por esta razão, a menos que a avença 

esteja sendo descumprida ou o pagamento mensal da pensão alimentícia 

esteja em atraso, não há que se perpetuar “ad eternum” o presente feito.

II- Ademais, o prazo do acordo já se extinguiu há tempos.

III- Portanto, se não ocorreu qualquer das hipóteses descritas no item I 

desta decisão, a extinção do feito é medida que se impõe, conforme bem 

manifestou o Ministério Público em sua cota de fls. 59.

IV- Desta forma, intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 

05 dias, se houve o pagamento do acordo e se a pensão vem sendo paga 

mensalmente e, sendo desta forma, o feito será extinto pelo pagamento.

V- Caso haja inadimplemento, que seja requerido o que entender cabível.

VI- Não sendo respondida esta determinação judicial no prazo de 05 dias, 

intime-se, pessoalmente a parte credora, sob pena de extinção. Intime-se 

também o advogado que a patrocina.

VII- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450523 Nr: 12164-52.2016.811.0002

 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: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:MT 20.809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:OAB/MT 2841, 

WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB/MT 7.870

 Vistos.

I- Intime-se o requerido, para que, no prazo de 48 horas, manifeste-se 

sobre o pedido de exclusão do veículo no acordo entabulado entre as 

partes.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325332 Nr: 21730-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE M APOITIA - 

OAB:11896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I- Defiro a cota ministerial de fls. 66/68, portanto, intime-se o requerente, 

pessoalmente, para que se manifeste no prazo de 05 dias sobre o laudo 

psicossocial juntado aos autos, bem como informe o correto endereço da 

requerida e, ainda, manifeste-se sobre o prosseguimento do feito.

II- Se positiva a intimação e decorrido o prazo sem eventual manifestação, 

intime-se pessoalmente para dar andamento no feito no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 321498 Nr: 17904-93.2013.811.0002

 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: MARIA AUXILIADORA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MINORELLO, EDVALDO VIANA 

SANTOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B, 

Rosimeire Lucia Francolino da Costa - OAB:17.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 Vistos.

I- Intime-se a parte ex adversa para que, no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se acerca da petição de fl. 200.

II- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 340020 Nr: 7979-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNDS, CMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, MARCIA DANILA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:15388/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Reitere-se a intimação determinada à fl.100, item I.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 373703 Nr: 22079-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSN, HKSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MENDES DA SILVA 

- OAB:21687

 Vistos.

I- Defiro a cota ministerial de fls. 122/123, portanto, intime-se a parte 

exequente para trazer aos autos cálculo atualizado do valor devido, 

devendo descontar os valores pagos pelo executado conforme 

comprovantes nos autos.

II- Após, intime-se o executado para pagamento do valor remanescente.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 201086 Nr: 11753-24.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PMrpsmVLDS, PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:0897/MT, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15302, Edilson 

Pereira Prado - OAB:10585-E, MARILDA SUELY GOMES ALVES - 

OAB:4.041-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG - OAB:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital, a promover o andamento do feito, no 

PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 317819 Nr: 14168-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCNF, BLDNF, MFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital, a promover o andamento do feito, no 

PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Após, dê-se vista ao representante do Ministério Público, pelo prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 499 de 548



legal.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 294984 Nr: 15173-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMM, HAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107/MT

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital, a promover o andamento do feito, no 

PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 413761 Nr: 18790-24.2015.811.0002

 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: ALDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMDDA, JDAA, JDAA, CDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB: OAB/MT - 10138, ANDERSON COSTA PINHEIRO - 

OAB:OAB/SP 346.617, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAUJO - 

OAB:12064, BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI - OAB:23171/O, Celio 

Antonio do Prado Junior - OAB:17.527, DANIELLE REGINA PEREIRA 

LIMA - OAB: OAB/MT-16.398, EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - OAB: 

OAB/MT-17.855, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RICIELI 

FORTES - OAB: OAB/MT- 18.097, WILLIAN POSCA PIVOTTO - 

OAB:18634, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RIBEIRO CASTRO - 

OAB:11388, Hermes Rosa de Moraes - OAB:11627/MT, JULIANO 

ALVES ROSA - OAB:11722

 Certifico, que o Recurso de Apelação interposto pela Autora (fls. 

192/203), foi protocolizado dentro do prazo legal, razão pela qual, em 

conformidade com o Art. 796, parágrafo único, da CNGC, impulsiono os 

autos PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA/APELADA A 

CONTRARRAZOAR O RECURSO, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 426773 Nr: 25492-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582

 Vistos. Homologo a desistência da testemunha acima nominada, conforme 

requerido pela parte autora. Encerrada a instrução, manifestem-se as 

partes oferecendo seus respectivos memoriais, o qual fixo o prazo comum 

de 10 (dez) dias. Desta audiência saem os presentes devidamente 

cientificados e intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 424893 Nr: 24544-44.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimado por Hora Certa, decorreu "in albis" o 

prazo para o Requerido manifestar-se. Na mesma oportunidade a PARTE 

AUTORA A MANIFESTAR O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 422016 Nr: 23050-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOP, FMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO EVERTON HENRIQUE DE MORAES PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445078 Nr: 9432-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCON DE BARROS 

FERREIRA - OAB:8777/MT, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - UNIVAG - 

OAB:12.120, MICHELLE MARIE DE SOUZA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 

9439-A, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 444223 Nr: 8977-36.2016.811.0002

 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: EDS, LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a juntada do Relatório de Estudo Psicosocial, 

intimo as partes a se manifestarem no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000817-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

EDER CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 500 de 548



 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000817-34.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Ao Advogado da Autora para manifestar conforme petição da 

Fazenda Pública Estadual de ID 13800929. Várzea Grande/MT, 4 de julho 

de 2018. Edith Garcia Gestora Judicial em Substituição

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009472-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

JEOVANE FATIMA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1009472-29.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Ao Advogado da Parte Autora para manifestar acerca dos 

documentos juntados aos autos. Várzea Grande/MT, 4 de julho de 2018. 

Edith Garcia Gestora Judicial em Substituição

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 388174 Nr: 4191-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM, FDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - 

OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

em face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos 

autos, encaminho-o à Imprensa, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231465 Nr: 11602-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACALrPsgWCADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA LIRA RANGEL 

MAIA - OAB:10,144, TARCÍSIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - 

OAB:11.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO LOPES FLAUSINO, Cpf: 

49675818115, Rg: 745403, Filiação: Geraldo Flausino Filho e Altiva da 

Silva, data de nascimento: 10/06/1973, brasileiro(a), divorciado(a), 

empresario, Telefone 3686-3888. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, III do Código de Processo Civil.P. R. I.Isento de custas (fls. 

33).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 22 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 26 de junho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 407309 Nr: 15291-32.2015.811.0002

 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: WCRJ, JCR, LCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSR, WCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAM KHOURI FILHO - 

OAB:11.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubirajara de Siqueira Filho - 

OAB:15714

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

abro vistas: Intimar a Parte Autora através de seu advogado para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca do estudo psicossocial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 432470 Nr: 2442-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFVDS, LEVDS, ERV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:15412-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS etc.

Trata-se de Execução de Alimentos.

A parte exequente requereu a suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação do executado, bem ainda pela inclusão do nome do executado 

no sistema das delegacias de capturas (fls. 68/69).

O Ministério Público instado a se manifestar, pugnou pelo acolhimento do 

pedido de fls. 69.

 É o breve relatório.

DECIDO.

 Indefiro o pedido de suspensão da CNH, ante a ineficácia de compelir o 

pagamento do débito alimentar.

 Nesse sentido:

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - 

CARTÃO DE CRÉDITO: BLOQUEIO - CNH: SUSPENSÃO: MEDIDAS 

RESTRITIVAS ATÍPICAS - CORRELAÇÃO: INEXISTENTE. Embora seja dado 

ao julgador o emprego de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias para garantir o cumprimento de ordens judiciais e a 

efetividade do processo (art. 139 do CPC/2015), inviável o bloqueio de 

cartões de crédito e da carteira nacional de habilitação (CNH) para forçar 

o devedor ao pagamento do débito alimentar, pois sem correlação direta 

com a pretensão, havendo outros meios típicos igualmente aptos e menos 

gravosos ao devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0702.14.048694-6/001. 7ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Des.(a) Oliveira 

Firmo. Data do Julgamento: 07/11/2017.Disponível em www.tjmg.jus.br. 

Acesso em 22/03/2018 ás 14h 52min.

 Encaminhe-se o mandado, pois, à POLINTER, PRF, bem ainda insira no 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP para cumprimento.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 03 de Julho de 2018.

JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS Adriana Stieven Pinho (OAB/MT 9.344), 

Arley Gomes Gonçalves (OAB/MT 12.192), Fernanda Paula Bellato 

(OAB/MT 14.065), Luciano Silles Dias (OAB/SP n.171.939 e OAB/MT 

n.6.913-A) e Robsom Huilson Broch Colli (OAB/MT n.º14.802) para 

comparecerem em Secretaria a fim de retirar petição protocolada via PEA 

sob n.º542487 na data de 28/6/2018; tendo em vista que o feito está 

arquivado desde 21/3/2017 e a juntada de peças em processos 

arquivados deve observar aos termos legais e normas deste Tribunal.

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005285-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO RIBEIRO LAGO OAB - 917.242.871-68 (REPRESENTANTE)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

Processo nº 1005285-41.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1031912-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD HISSAO YAMANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1031912-96.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 11.854,45; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS, CAUSAS SUPERVENIENTES À 

SENTENÇA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RICHARD 

HISSAO YAMANAKA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos... Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por RICHARD 

HISSAO YAMANAKA, alegando em síntese, ser portador do crédito 

oriundo de investimentos realizados junto ao réu. Tenho da análise dos 

autos, que a parte autora tão somente juntou documentos que 

comprovassem seu cadastrado junto ao sistema de telecomunicações 

chamado 99telefree, nas categorias AdCentrale AdCentral Family. Nesse 

sentido, tenho que compete à parte autora demonstrar requisitos do 

vínculo existente com a parte requerida, mediante a juntada dos boletos e 

comprovantes de pagamento que estiverem em seu poder, capaz de 

eximir qualquer dúvida quanto ao seu crédito junto ao réu. Dessa forma, 

determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emenda a inicial suprindo a irregularidade acima apontada, trazendo aos 

autos documentos que demonstrem o vínculo existente com a parte 

requerida, em especial os boletos e comprovantes de pagamento, sob 

pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único). Por fim, determino 

que venha a autora, em igual prazo, a luz do art. 511 do CPC, indicar a 

pessoa do advogado ou na sociedade de advogados a que estiver 

vinculado o requerido, para que possa receber as respectivas intimações. 

Feito isso, conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000591-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUCAS FERREIRA KRAIESKI (RÉU)

A. A. SABOIA EIRELI - ME (RÉU)

ALEXSANDRA ALVES SABOIA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 13645583 de 13/06/18 do 

(a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003442-12.2016.8.11.0002

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:

ANA RITA SILVESTRE ZANCANARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1003442-12.2016.8.11.0002, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. EXEQUENTE: OXIGENIO 

CUIABA LTDA EXECUTADO: ANA RITA SILVESTRE ZANCANARO Vistos... 

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença. Em se tratando de cumprimento de 

sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em específico, o art. 523 e 

parágrafos, já tendo o credor apresentado os devidos cálculos e sendo 

que a sentença é atinente à condenação e perdas e danos, intime-se o 

executado para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 

15 dias. Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se 

ao débito multa e honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no 

prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em 

não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação. Consigne-se, 

ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos termos do art. 

525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo decorrido para 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004401-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO OAB - RN2712 (ADVOGADO)

ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES OAB - RN3608 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para providenciar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça para 
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cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002588-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002588-81.2017.8.11.0002. 

AUTOR: FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OI S.A, LOCAR SANEAMENTO 

AMBIENTAL LTDA Observando que já foi oportunizado a especificação de 

provas e de que o processo está em ordem sem inclusive matéria de 

ordem processual a ser acolhida, dou o feito como saneado, remetendo-o 

a instrução; Fixo desde já os pontos controvertidos quanto a questão 

probante no sentido da efetividade do cumprimento da liminar, e na 

existência de danos morais e materiais pela parte autora; Diante de que 

esta exigiu a apresentação de provas testemunhas e depoimentos das 

partes, mister se faz a designação da audiência; Para tanto, designo 

audiência para o dia 10 de julho de 2018, as 17 horas. Estabeleço o prazo 

de 10 dias para deposito do rol das testemunhas; As partes deverão 

comparecer pessoalmente para oitiva; O advogado do autor deverá 

providenciar a intimação das testemunhas de acordo com a nova 

nomenclatura do CPC, artigo 455.; intimem-se cumpra-se VG., 29/05/2018 

Ester Belém Nunes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006109-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CAMPOS TABORDA (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):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1006109-34.2017.8.11.0002 .. Vistos... Certifico que a 

contestação, bem como, impugnação foram anexadas tempestivamente. 

Procedo, ainda, a intimação às partes para especificação das provas a 

serem produzidas no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005495-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBERTO LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Carta Precatória nº 1005495-92.2018.8.11.0002. Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. 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.: 235109 Nr: 15085-28.2009.811.0002

 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: LUCIANA DE ALMEIDA, ANDREY DE ALMEIDA 

BOTELHO DOS SANTOS rep p/ sua genitora Luciana de Almeida, LAISSA 

ALMEIDA B. DOS SANTOS rep p/ sua genitora Lenil Conceição de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:OAB/MT 2841, 

ROSANA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - OAB:MT 9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório por Morte para CONDENAR a ré ao 

pagamento do seguro DPVAT em favor dos autores, na importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) previsto no art. 3º, I, da Lei n.° 

6.194/74, divididos da seguinte forma:I – 50% do valor do prêmio em favor 

de LUCIANA DE ALMEIDA (cônjuge).II – Os outros 50% deverão ser 

divididos de forma igual (25% para cada) entre os dois filhos 

(herdeiros).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso, com amparo na Súmula 43-STJ.Pelo princípio da 

sucumbência, condeno a seguradora demandada ao pagamento das 

custas processuais, devendo emitir guia a tanto no site do TJMT, bem 

como, honorários advocatícios em favor da parte autora, estes arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85 do CPC.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.ESTER BELÉM 

NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 346974 Nr: 13413-09.2014.811.0002

 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: CLAUDIO FIGUEIREDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHANSE DE 

REFRIGERANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:12347

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o retorno dos 

autos do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413770 Nr: 18796-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FERREIRADOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o retorno dos 

autos do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417297 Nr: 20638-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:, RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO - 

OAB:OAB/SP 195.889

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o retorno dos 

autos do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436099 Nr: 4718-95.2016.811.0002

 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: CECILIA TEODORA DA CRUZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 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:OAB/MT 8506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o retorno dos 

autos do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384864 Nr: 1958-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOVELINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419992 Nr: 21990-39.2015.811.0002

 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: ALINE CAVALCANTE REZINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ESTELA ROJAS DIAZ, SUL AMÉRICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-OAB-MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:

 Vistos...

O respectivo processo encontra-se apto ao saneador, estabelecido no 

artigo 357 do CPC, o que passo a fazer:

Observando que não foram alegadas matérias de caráter processual na 

fase da defesa, e estando o feito em ordem, com as condições de ação e 

representatividade, DOU O PROCESSO COMO SANEADO, remetendo o a 

fase de instrução;

Delimito que a prova deverá versar sobre o pedido na inicial;

Desde já sendo apresentado requerimento de provas , defiro-as;

Havendo pedido de prova pericial médica, nomeio como perito, o médico 

profissional, o Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço na Clinica Miguel 

Sutil, Rua Barão de Melgaço, n°2630, centro, Cuiabá-MT, telefone (65) 

9601-1639.

A parte autora para apresentar quesitos, em cinco dias, bem como a parte 

ré, caso queira;

Após, diga o perito, informando o valor da pericia;

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 14 de junho de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392387 Nr: 6832-41.2015.811.0002

 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: ZULMIRA MARIA LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10445/O

 Processo nº 6832-41/2015. Cód. 392387.

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores mediante alvará, devendo a 

Sra. Gestora providenciar a expedição conforme requerido às fls. 

155//157.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 29 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 323617 Nr: 20010-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS DE ARRUDA GOMES, CELSO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.146, EDMILSON FORTES BARRETO - 

OAB:MT 10.119-E, HELCIO RODRIGUES SILVA - OAB:14477, HELIO 

COSTA FILHO - OAB:14.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14511

 Processo nº 20010-28/2013 (Cód. 323617)

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 85/87 para determinar a intimação pela Imprensa 

Oficial do corréu Antônio Marcos de Arruda Gomes, a fim de que indique 

ao juízo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, os atuais herdeiros de seu 

avô Benedito Gomes da Silva, já falecido, inclusive, se foi aberto inventário 

desde o oferecimento da contestação de fls. 52/55 e quem representa o 

espólio.

Assim determino considerando o princípio que qualquer pessoa poderá 

ser instada a auxiliar a justiça e o disposto no art. 339, do NCPC , ainda 

que vigente após a contestação.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para análise dos 

demais requerimentos de fls. 85/87.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 29 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438604 Nr: 6031-91.2016.811.0002

 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: EVERTON GONÇALO DE CAMPOS, ERIKA CRISTINA 

GOMES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 12.919, JOÃO CARLOS 

POLISEL - OAB:12909/MT

 Processo nº 6031-91/2016. (Cód.438604)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 29 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 301822 Nr: 22579-36.2012.811.0002

 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: MARCILÂNYO DENZER TOSI, PAULA ADRIANA LIMA DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMI-KÁ 

IMOBILIÁRIA E ASSESSORIA DE CONDOMÍNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido desta Ação de Nunciação 

de Obra Nova para confirmar a tutela de fls. 106, bem como, RATIFICAR 

os termos da decisão de fls. 318, em que foi autorizada a continuidade da 

obra para fixação das grades nos vãos do muro.Pelo princípio da 

sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem 

como, honorários advocatícios, esses fixados em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, considerando o ínfimo valor 

atribuído à causa.Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.Providencie-se a exclusão da Caixa Econômica Federal do feito, 

tanto na capa dos autos, quanto nas informações do sistema Apolo, 

conforme já determinado.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322438 Nr: 18864-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 18864-49/2013 (Cód. 322438)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio total 

da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 12.499,32, conforme 

peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Nos termos do art. 525, do NCPC, certifique se decorreu o prazo para 

oferecimento de impugnação. Em caso positivo, conclusos para extinção. 

Sendo juntada a referida peça, ao credor para manifestar-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 29 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001169-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL LAMERA (AUTOR)

VERONICA CRISTINA HAUSELMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DRZERWISKI ALVES (RÉU)

MAURI ZACARIA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1001169-26.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LOURIVAL LAMERA, VERONICA CRISTINA HAUSELMANN Parte Ré: RÉU: 

ANGELICA DRZERWISKI ALVES, MAURI ZACARIA ALVES Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) AUTOR: LOURIVAL LAMERA, VERONICA CRISTINA 

HAUSELMANN RÉU: ANGELICA DRZERWISKI ALVES, MAURI ZACARIA 

ALVES FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉUS "ANGELICA DRZERWISKI 

ALVES e MAURI ZACARIA ALVES", AUSENTE, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, BEM COMO, DOS 

CONFINANTES, na forma do art 942 do CPC, dos termos da presente ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) 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. RESUMO DA INICIAL: Há 19 (dezenove) anos, id est, desde 1998, 

os Réus adquiriram, onerosamente, a posse a Eles transmitida pela 

Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários anexa, do lote de 

terreno descrito nesse citado documento como sendo o "LOCALIZADO NA 

1ª ZONA DESTA CIDADE, E LUGAR DENOMINADO RUA ADALGIZA DE 

BARROS, ANTIGA ESTRADA DAS TRAÍRAS, COM ÁREA DE 352,50 MTS 

QUADRADOS, medindo 21,65 mts de frente para a Rua Cáceres; medindo 

12,80 mts de largura nos fundos com quem de direito (lote 07); medindo 

17:00 mts de um lado com a Rua Professora Adalgiza de Barros e medindo 

27,00 mts de outro lado o Sr. Luiz Parizotto". DESPACHO/DECISÃO: 

Vistos...Defiro a assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º 

e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute 

posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso 

temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino 

ainda, a citação dos confinantes e expeça-se edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ PUBLICADO NA FORMA DA 

LEI, AFIXADO NO ÁTRIO NO FÓRUM DESTA COMARCA. 1º VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE - MT, 3 de julho de 2018 EUCARIS TAQUES PEREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001169-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL LAMERA (AUTOR)

VERONICA CRISTINA HAUSELMANN (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DRZERWISKI ALVES (RÉU)

MAURI ZACARIA ALVES (RÉU)

 

Processo nº 1001169-26.2017.8.11.0002 Vistos... Defiro a assistência 

judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos 

confinantes e expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001171-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL LAMERA (AUTOR)

VERONICA CRISTINA HAUSELMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PARIZOTTO (RÉU)

JANETTE ALVES PARIZOTTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1001171-93.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LOURIVAL LAMERA, VERONICA CRISTINA HAUSELMANN Parte Ré: RÉU: 

LUIZ PARIZOTTO, JANETTE ALVES PARIZOTTO Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) AUTOR: LOURIVAL LAMERA, VERONICA CRISTINA 

HAUSELMANN RÉU: LUIZ PARIZOTTO, JANETTE ALVES PARIZOTTO 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉUS "LUIZ PARIZOTTO e JANETTE ALVES 

PARIZOTTO" AUSENTE, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS, BEM COMO, DOS CONFINANTES, na forma do art 942 do 

CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 30 (trinta) 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. RESUMO DA INICIAL: Há 19 (dezenove) anos, 

id est, desde 1998, os Réus adquiriram, onerosamente, a posse a Eles 

transmitida pela Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários 

anexa, do lote de terreno descrito nesse citado documento como sendo o 

"... NA 1ª ZONA DESTA CIDADE, E LUGAR DENOMINADO RUA ADALGIZA 

DE BARROS, ANTIGA ESTRADA DAS TRAÍRAS, COM ÁREA DE 370,75 

MTS QUADRADOS, medindo 13,45 mts de frente para a Rua Cáceres, que 

dá acesso à Rua Professora Adalgiza de Barros; medindo 11,50 mts de 

largura nos fundos com quem de direito (lote 07); medindo 27:00 mts de 

um lado com Angélica D. Alves (lote 01) e medindo 34,00 mts de outro lado 

com quem de direito (lote 03)". DESPACHO/DECISÃO: Vistos...Defiro a 

assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de 

lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos 

confinantes e expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ 

PUBLICADO NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO NO FÓRUM DESTA 

COMARCA. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 3 de julho de 

2018 EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005485-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005485-48.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI 

EXECUTADO: UNIÃO Vistos... Em se tratando de cumprimento de sentença 

proposto em face da UNIÂO, a ser apensado ao Processo nº 

15741-77.2012.811.0002, Código nº 295511, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das 1º Vara Especializada de Fazenda 

Pública desta Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005385-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ARRUDA RIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005385-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ELAINE ARRUDA RIOS RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos... 

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005426-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005426-60.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A REQUERIDO: CS COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005484-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005484-63.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI 

EXECUTADO: UNIÃO Vistos... Em se tratando de cumprimento de sentença 

proposto em face da UNIÂO, a ser apensado ao processo nº Processo nº 

9412-15.2013.811.0002 Código nº 313270, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das 1º Vara Especializada de Fazenda 

Pública desta Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005487-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005487-18.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI 

EXECUTADO: UNIÃO Vistos... Em se tratando de cumprimento de sentença 

proposto em face da UNIÂO, a ser apensado ao Processo nº 

15741-77.2012.811.0002, Código nº 295511, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das 1º Vara Especializada de Fazenda 

Pública desta Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006350-08.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA ANTONIA DE CAMPOS 

Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que fora designada audiência de conciliação na decisão inicial, 

contudo, apesar de já haver contestação e impugnação nos autos, não se 

obteve êxito na tentativa de conciliação. Pois bem. 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. Em sendo assim, priorizando o 

ato conciliatório, designo audiência de conciliação para o dia 16 de agosto 

de 2018, às 15h00min. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006350-08.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA ANTONIA DE CAMPOS 

Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que fora designada audiência de conciliação na decisão inicial, 

contudo, apesar de já haver contestação e impugnação nos autos, não se 

obteve êxito na tentativa de conciliação. Pois bem. 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. Em sendo assim, priorizando o 

ato conciliatório, designo audiência de conciliação para o dia 16 de agosto 

de 2018, às 15h00min. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006350-08.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA ANTONIA DE CAMPOS 

Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que fora designada audiência de conciliação na decisão inicial, 

contudo, apesar de já haver contestação e impugnação nos autos, não se 

obteve êxito na tentativa de conciliação. Pois bem. 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. Em sendo assim, priorizando o 

ato conciliatório, designo audiência de conciliação para o dia 16 de agosto 

de 2018, às 15h00min. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem 

presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de multa. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 8 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008481-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE MIGUEL VAZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008481-53.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ROGERIO DE ALMEIDA GONCALVES RÉU: JOSE MIGUEL VAZ 

Vistos etc. Diante do requerimento formulado pela parte autora no Id. 

12593007, redesigno a audiência de conciliação para o dia 30 de agosto 

de 2018, às 15h00min, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência 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). No que concerne ao pedido de arrombamento, tal pleito já 

se encontra deferido na decisão inicial, contudo, sendo constatado pelo 

Sr. Oficial de Justiça que o imóvel encontra-se abandonado, desde já 

autorizo o chaveiro a realizar a troca das fechaduras da porta. Já com 

relação ao requerimento da parte autora para que o Oficial de Justiça 

mantenha contato telefônico com o advogado para acompanhamento da 

diligência, faço consignar que o Oficial de Justiça não está obrigado a se 

comunicar com o autor via telefone, até mesmo porque não tem 

disponibilidade de telefone funcional para tal atividade, contudo, caso 

queira, a parte autora, no acompanhamento processual, quando da 

distribuição do mandado, contatar o servidor sorteado e acompanha-lo na 

diligência. Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 29 de maio de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005638-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CRUZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005638-18.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 11.816,72; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LEANDRO CRUZ DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 4 de julho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001937-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DE LIMA DIONISIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001937-49.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ALMERINDA DE LIMA DIONISIO Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 4 de julho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO 

CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408005 Nr: 15598-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE, 

GILDETE CLARINO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY MOREIRA DE JESUS, EUDES MOREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista que a manifestação retro anexada da parte 

autora, impulsiono estes autos à Expedição de Documento para proceder 

conforme requerido. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435105 Nr: 4123-96.2016.811.0002

 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: TEREZINHA CRISTINA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROMAS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

CUNHA - OAB:12713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370601 Nr: 19878-34.2014.811.0002

 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: ABRAO MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ ALMEIDA, EDER LUIZ ALMEIDA & 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Nogueira Barbosa - 

OAB:4678

 [...]Pelo exposto, com base nos fundamentos supra, acolho a presente 

preliminar e com fulcro nos artigos 53, III, ‘a’ e 64, §3ºambos do CPC, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT, ora domicílio da parte requerida, por considerar-me 

incompetente para análise e julgamento do feito.Decorrido o prazo para 

recurso, certifique-se e remetam-se os autos, após efetuadas as 

anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 338708 Nr: 6877-79.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLENE DE NAZARÉ FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA, UNISUL INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMARAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Lancamento como sentença 10219 - para ser excluído da meta - face não 

ter código para arquivamento

Vistos etc.

 Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 

2014, ainda não obteve êxito na notificação da requerida Mylene de 

Nazaré Furtado Lustosa da Silva.

 Tentada a notificação da requerida em três oportunidades via ARMP e 

mandado (fls. 232, 238 e 247) sem êxito.

 Em seguida, procedi consulta pelo sistema Infoseg, conforme espelho que 

segue em anexo, onde foi encontrado o mesmo endereço indicado na 

exordial, restando infrutífera a tentativa de localizar a requerida Mylene.

Desta forma, defiro o pedido de fls. 247, com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, e determino a notificação por edital da requerida 

Mylene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, de acordo com artigo 257 do mesmo codex.

 Decorrido o prazo, nos termos do art. 729 do CPC, procedam as baixas e 

anotações de estilo, entregando os autos à parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008060-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

LEONEIDE DE ARAUJO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO (RÉU)

ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008060-63.2017.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LEANDRO DA SILVA ARAUJO, 

LEONEIDE DE ARAUJO BARBOSA Parte Ré: RÉU: SILVESTRE DUARTE 

RAMALHEIRO, ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO Vistos. À vista da 

ausência de citação dos requeridos (id’s: 12226204 e 12226118), defiro a 

petição constante no id. 12280400, em que a parte autora informa outros 

endereços possíveis para a localização do segundo requerida, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 18 de setembro de 2018, às 

14horas. No mais, defiro o requerimento para determinar que a citação dos 

requeridos seja efetivada via mandado, expedindo-se a competente Carta 

Precatória para a para citação do requerido SILVESTRE DUARTE 

RAMALHEIRO no endereço informado. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 26 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005739-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MIGUEL DE ARRUDA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005739-55.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1002087-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA AMORIM DOS ANJOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE RIBEIRO DA COSTA MOREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE REGINALDO SILVA ARRUDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002087-30.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Embargos à Execução, proposta por 

Auxiliadora Amorim dos Anjos em desfavor de Gleiciane Ribeiro da Costa. 

Verifica-se que a presente demanda foi distribuída por dependência à 

A ç ã o  d e  E x e c u ç ã o  d e  T í t u l o  E x t r a j u d i c i a l  –  n º . 

1005654-06.2016.8.11.0002. Portanto, em análise aos documentos 

instruídos na presente demanda e em consulta ao PJe, verifica-se a 

existência de conexão entre o presente feito e aquele em curso perante a 

1ª Vara Cível desta Comarca. Em casos tais, a fim de se evitar decisões 

conflitantes entre juízos distintos, aplicável a regra contida no artigo 55 do 

NCPC que prevê: "Art. 55 – Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 3o Serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles". Assim, tendo em vista a 

conexão da presente ação com a acima mencionada, estas deverão ser 

reunidas para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, decisões 

conflitantes. Diante destas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

deste juízo para processar e julgar a presente demanda e determino a sua 

remessa ao juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, para ser distribuída por 

dependência ao processo n.º 1005654-06.2016.8.11.0002, nos termos da 

fundamentação supra. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 21 de agosto de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006754-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006754-59.2017.8.11.0002. AUTOR: 

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO 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 Rodolfo José de Campos Curvo 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. 13677438 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005157-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

Luciane da Silva Rodrigues (TERCEIRO INTERESSADO)

Rosilene Maria de Campos (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria Rosa da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005157-89.2016.8.11.0002. Vistos etc. 

Compulsando os autos observo que a despeito de ter sido expedido 

mandado de citação para a parte requerida em 12/12/2016 (Id. 4445288), 

até o presente momento não houve a juntada de certidão acerca do 

referido mandado, motivo pelo qual determino seja renovado o ato, 

expedindo-se novo mandado para citação do réu. Outrossim, defiro o 

pugnado pela União no Id. 13643556, e determino que a Secretaria oficie 

novamente ao referido órgão após o decurso do prazo solicitado. Por fim, 

venha a parte autora se manifestar acerca da certidão de Id. 13980515, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para a 

citação dos confinantes. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON FALCUNDES DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEVISON SANTOS LIVRAMENTO (TESTEMUNHA)

MANOEL ROQUE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

MARIA DO ROSARIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 31/07/2018, às 09h00min, no imóvel 

localizado à Rua dos Amores, Quadra 07, casa 01, Bairro Serra Dourada, 

Várzea Grande/MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 322883 Nr: 19294-98.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Isto posto, 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, diante da informação de cumprimento da obrigação 

de emitir a Guia de Trânsito de Animais (GTA), venha a parte autora 

manifestar a seu respeito, no prazo de 15 dias, salientando que o seu 

silêncio e/ou inércia importará na aceitação tácita quanto ao cumprimento 

da obrigação.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 488881 Nr: 7413-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JERONIMO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO JOÃO COLOMBARI - ME, R. DA 

ROCHA & CIA LTDA, XANDU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

JANDA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB-MT6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:59842/PR, THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI - OAB:55341/PR

 AUTOS CÓD. N.º 488881

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Argemiro João 

Colombari-ME, R. da Rocha & Cia Ltda., Xandu Administração e 

Participações Ltda., Janda Participações (fls. 304/305), alegando, em 

síntese, que houve omissão na decisão de fls. 298/302, na medida em que 

deixou de pronunciar quanto a produção de provas requeridas, sobretudo 

não “expediu despacho/intimação antes da prolação da sentença no 

sentido de deferir ou indeferir, bem como, sequer avocou os autos para 

julgamento antecipado nos termos do art. 355 do Código de Processo 

Civil”.

Pois bem, conheço dos embargos, em vista dos requisitos legais para a 

sua admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e verifico, desde já, a 

omissão apontada, pois, de fato, não houve pronunciamento na decisão 

objurgada sobre as provas pretendidas pela parte requerida.

Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, no tocante a omissão acima apontada, acolho 

os embargos de declaração opostos pelas embargantes, razão pela 

acresço o seguinte na decisão objurgada:

“Passo ao julgamento antecipado da lide, com analogia no art. 355, inciso I, 

c/c art. 136, ambos do CPC, por entender desnecessária a sua submissão 

à instrução, uma vez que o processo encontra-se pronto para a prolação 

da decisão, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos.”

No mais, mantenho integralmente a decisão tal como lançada.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 29 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309799 Nr: 5821-45.2013.811.0002

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA/PROCURADOR GERAL MUNICIPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 309799

Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 108 a parte autora pugnou pela suspensão 

indeterminada do processo, para que localize bens passíveis de penhora, 

além do endereço do requerido.

O pedido não merece guarida. A uma, porque o presente feito não se trata 

de execução, mas sim de ação monitória que sequer superou a fase de 

citação, daí porque não há que se falar em penhora de bens, muito menos 

de concessão de prazo para localização de bens.
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A duas, porque o pedido de suspensão sine do trâmite processual, como 

pretendido pela parte autora, perpetuaria a jurisdição, em flagrante ofensa 

à garantia encartada no inciso LXXVI, do art. 5°, da Constituição Federal, 

que assegura a razoável duração do processo.

 Assim, suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

transcorrido o prazo supra, intime-se a parte autora para proceder com 

andamento útil do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, 

devendo informar novo endereço para citação da parte requerida ou 

manifestar eventual interesse na citação, via edital.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 278820 Nr: 22473-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIÃO SCHILES, ARNILDA SCHILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKIO NAKATA, EMPRESA IMOBILIARIA SÃO 

MATHEUS LTDA, CELIO MARCOS SAIA, JOÃO RODRIGUES DA SILVA, 

NOBUKO NAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 278820

Vistos, etc.

Diante da notícia de falecimento do requerido Akio Nakata, retifique-se o 

polo passivo para constar ESPÓLIO DE AKIO NAKATA, representado por 

Margarida Satiko Nakata.

Outrossim, defiro o pedido de fl. 158, pelo que expeça-se carta precatória 

para à Comarca de São Paulo visando a citação do espólio de Akio Nakata, 

na pessoa da viúva, a qual deverá carrear aos autos cópia da certidão de 

óbito do de cujus e indicar eventuais outros herdeiros.

CITE-SE o requerido Nobuko Nakata, via edital, este com prazo de 20 dias 

(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 Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado 

para patrocinar do requerido NOBUKO NAKATA.

Por fim, venha a parte autora apresentar impugnação à contestação 

apresentada às fls. 83/106.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 52229 Nr: 6395-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR RODRIGUES FRÓES, ODILIO FRÓES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTULINO DOS ANJOS E SUA ESPOSA, 

HILÁRIO JOSÉ DE SOUZA E SUA ESPOSA, MARCIA LUIZA DA SILVA 

MATOS, ANTONIA PEREIRA DE LIMA, MARGARIDA LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 Autos n.º 52229

Vistos etc.,

 Trata-se de ação de usucapião movida por Adair Rodrigues Fróes e Odilio 

Fróes de Freitas em desfavor de Bertulino dos Anjos e sua esposa, e 

Hilário José de Souza e sua esposa.

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.

Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: a) a origem da posse sobre o imóvel; b) o 

tempo de exercício da posse pela parte autora; c) se esta posse é mansa 

e pacífica; d) a existência de animus domini da parte autora; e) a 

destinação dada ao imóvel pela parte autora.

Diante da natureza da controvérsia, determino a produção de prova oral, 

consistente 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).

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333745 Nr: 2305-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATRIX ANGELICA DA SILVA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA APARECIDA 

LISBOA - OAB:OAB/MT N°9558, EDITH MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT2599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 Por meio da presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419015 Nr: 21532-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR PERES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ALUÍSIO DE SOUZA - OAB:10.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 174/175, expeça-se alvará em favor da parte autora 

na forma solicitada à fl.170, bem como expeça-se alvará em favor da 

parte executada referente ao saldo remanescente no importe de R$ 

192,82.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 03 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 252352 Nr: 11460-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 511 de 548



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HZO CONSTRUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS 

LTDA, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada para promover o recolhimento dos valores da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça a fim de permitir o regular cumprimento da carta 

precatória que tramita na Comarca de Campo Novo dos Parecis, a parte 

autora, em síntese, limitou-se a indicar o comprovante de fl. 170, alegando 

o cumprimento da intimação.

Em pese a argumentação exposta, registro que o documento em questão 

trata-se de mero comprovante do recolhimento das custas e taxas 

necessárias à distribuição da missiva, conforme guia de fl. 183.

Destarte, em razão do exposto, impulsiono o presente feito a fim de 

REITERAR a intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento dos valores da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

cuja guia deverá ser gerada por meio do sistema CPD, através do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo informar tal 

providência nos autos da carta precatória.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 242403 Nr: 3606-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOS E TUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566 - MT, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325937 Nr: 22311-45.2013.811.0002

 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: CLAUDIA CORREA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282203 Nr: 980-41.2012.811.0002

 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: MARCOS TADEU MAGALHÃES VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA CONSENTINO 

LTDA, GRANOLESTE EMPR. DE ARMAZENS LTDA ( REBOQUE-PLACA 

KAA2350), ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., GRANOLESTE 

EMPR. DE ARMAZENS LTDA (SEMI-ROBOQUE-PLACA KAA2390), 

ATACADO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084, NIVALDO CONRADO PEREIRA - OAB:4925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - OAB:12211-B, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, JOAO BATISTA 

DA SILVA - OAB:5237/MT

 Vistos etc.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ATACADÃO DIST. COM. INDUSTRIA LTDA. contra a sentença de fls. 

471/474, a qual julgou improcedente a lide principal e extinta a lide 

secundária.O embargante alega a ocorrência de omissão por parte deste 

juízo, pois não foi analisada sua alegação de ilegitimidade passiva, cujo 

teor da decisão saneadora remeteu a apreciação junto ao mérito. Os 

embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo 

previsto no art. 1.023 do CPC, conforme certidão de fl. 491.É o breve 

relato. Fundamento e decido.Os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições, bem como eventual erro material (artigo 

1.023, do CPC).Da análise da sentença objurgada entendo que inexiste a 

omissão alegada, pois a preliminar de ilegitimidade passiva não foi 

postergada em sede de saneador, o magistrado que a época era titular 

desta vara fundamentou que tal matéria se confundia com o objeto da 

lide.Nesse sentido, estando tal matéria afeta ao mérito, este juízo analisou 

de forma pormenorizada o mérito, tendo acolhido a tese de culpa exclusiva 

da vítima, o que, por óbvio, afasta a legitimidade de quaisquer das partes 

requeridas, logo, faz-se completamente desnecessária a análise 

individualizada da referida preliminar como pretende o embargante, pois, 

conforme sobredito tal matéria se confundia com o mérito, assim com a 

análise deste resta suprida sua apreciação. Demais disso, registro que 

foram observados os termos do artigo 488, do CPC: (...)Sendo assim, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos supracitados, 

mantendo-se a sentença de fls. 471/474 incólume. No mais, considerando 

que o autor apresentou Recurso de Apelação às fls. 479/484, intime-se a 

parte requerida para apresentar contrarrazões Após remetam-se os autos 

ao e. TJMT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348165 Nr: 14383-09.2014.811.0002

 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: RAFAEL ANTONIO CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTREQ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB-MT 16.943-A

 Por meio da presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392019 Nr: 6578-68.2015.811.0002

 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: TATIELY FATIMA GOMES TARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006855-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORA REIS OAB - MT18883-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. HACK EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006855-96.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

POLIMIX CONCRETO LTDA EXECUTADO: E. HACK EIRELI - EPP Vistos etc., 

A exequente pugnou pela pesquisa de endereço da executada através 

dos convênios disponibilizados ao Poder Judiciário, bem como requereu o 

arresto liminar, previsto no art. 830, do CPC, de valores depositados em 

contas bancárias em nome da executada, por meio do sistema BACENJUD, 

uma vez que ela não foi localizada para ser citada (id. 13434222). Pois 

bem, leciona o doutrinado Araken de Assis que o arresto estabelecido no 

art. 653 do CPC/1973 agora positivado no art. 830 do CPC/2015, o qual 

intitula como pré-penhora, é cabível quando verificado dois requisitos, 

dentre eles o empecilho à imediata citação do executado. “De acordo com 

o art. 653, dois são pressupostos da pré-penhora: a) a constatação da 

ausência do executado de seu domicílio ou residência, após as diligências 

habituais do oficial para localizá-lo; b) a existência visível de bens 

penhoráveis. Não importa à pré-penhora a incerteza em torno do domicílio 

do devedor. Também o móvel subjetivo da ausência, se deliberada ou 

ocasional, nenhum relevo possui na espécie. Consideram-se os 

pressupostos apontados em sua objetividade: existem bens e o devedor 

se encontra ausente, e, nessas circunstâncias, e somente nelas, a 

pré-penhora tem lugar.” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11ª 

edição. SãoPaulo : Editora revista dos Tribunais, 2007. p. 691). Outrossim, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já definiu ser 

possível o arresto liminar de dinheiro, via BACENJUD, quando não 

localizado o devedor. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 

4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a 

penhora online, como também o arresto online. Preenchidos os requisitos 

legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório 

previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do 

devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida 

cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da 

execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no 

julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 

543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão 

do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder 

geral de cautela, o "arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo 

sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da 

empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

3.12.2010).5. Recurso especial parcialmente provido.” (Resp n° 

1.240.270/RS, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

publicado no DJe de 15.04.2011). No presente caso, há fortes evidências 

de que a executada tem envidado esforços para não ser localizada, 

consoante certidões dos Srs. Oficiais de Justiça, demonstrando, portanto, 

necessária a medida acautelatória postula, notadamente para garantir a 

satisfação do crédito. Posto isso, com alicerce no art. 830 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido em questão, razão pela qual procedi com 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte 

devedora por meio do Sistema BACENJUD, sendo constrito apenas o valor 

de R$ 64,76 (sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 

conforme se observa do extrato em anexo. Outrossim, observo que o 

valor penhorado é irrisório observando o quantum devido, pois não 

alcança um percentual substancial do total da dívida, tenho, por isso, o 

desbloqueio dos valores, porquanto a quantia penhorada, sequer 

mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da presente execução. 

Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de Processo Civil, e 

diante do princípio do resultado que deve pautar toda e qualquer 

execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada. Ainda, 

realizei busca do endereço da executada junto ao Sistema INFOJUD, o 

qual possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, 

Sistema Bacenjud e Sistema RENAJUD, sendo que o endereço localizado é 

o mesmo constante nos autos, conforme extratos em anexo. Assim, 

venha a parte autora manifestar se possui interesse na citação via edital 

da executada ou indique novo endereço desta para posterior expedição 

de mandado de citação. Intimem-se. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006106-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NUNES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006106-79.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Walter Nunes de Lima propôs ação declaratória de inexistência de débitos 

c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, em face de 

Banco Bradescard (Banco IBI 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$ 667,12 (seiscentos e 

sessenta e sete reais e doze centavos). Aduz que desconhece o débito 

em questão, bem como afirma que diante do abalo de crédito indevido e 

suportado, vem sofrendo constrangimentos e desgaste em sua imagem 

pelo fato, havendo a configuração do dano moral. 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. 

9371294, 9371297.. Em seguida foi deferida a liminar pleiteada na inicial 

(Id. 9529911). No Id. 10237508 foi realizada audiência de conciliação, a 

qual restou inexitosa. A requerida apresentou contestação instruída com 

os documentos de Ids. 10472634 a 10472645, na qual alegou que o valor 

que está sendo cobrado é decorrente do inadimplemento do débito oriundo 

da relação jurídica estabelecida entre as partes. 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 foi apresentada pela requerente no Id. 10492849. Em seguida 

a parte autora se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

13056266), ao passo que a requerida nada manifestou. 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. A ação foi 

ajuizada com base em inscrição do nome do requerente no rol de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em 

razão do débito no importe de R$ 667,12 (seiscentos e sessenta e sete 

reais e doze centavos), que supostamente se encontrava em nome da 

parte autora. Analisando os autos, verifico que a razão está com o 

requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência 

de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado. 

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação do requerido, ele 

descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre as 

partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. Outrossim, 

as telas supostamente retirados do sistema operacional da requerida de 

Id. 10472635, não comprovam a existência de liame jurídico entre as 

partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse propósito: INCUMBIA 

À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada que 

não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem cópia 

da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência na 

contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não demonstrou 

a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que as telas de 

computador anexadas ao processo não servem como prova, podendo ser 

alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...). (TJ-PR - RI: 

000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). Ora, o requerido não 

trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos 

fatos por ele alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor 

fazer prova negativa. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do 

requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que 

desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no Direito 
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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, havendo provas de que o autor não se beneficiou com os serviços 

prestados pelo requerido a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, 

uma vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a inexistência do 

débito, no importe de R$ 667,12 (seiscentos e sessenta e sete reais e 

doze centavos), excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, 

devendo arcar com as consequências advindas da indevida inclusão. 

Assim, uma vez que o requerido não trouxe à baila elementos que 

corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a 

inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito foi indevida 

e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 

165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, 

conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do 

dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde 

de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento 

humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o 

constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato 

injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim 

entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, 

Aide Editora, p. 15, indicando os elementos integrantes do dano moral, 

acima explicitado, a saber: “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”. O direito ao 

nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade 

pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, 

merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o 

lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de 

órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e 

a falta de zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome do autor na 

lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano 

moral decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo ato 

ofensivo praticado pelo requerido deve ser reparado. Portanto, 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”[1]. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma 

vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, 

considerando as condições econômicas financeiras das partes, os 

transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo por bem em 

rever os valores anteriormente fixados a título de danos morais por este 

juízo em ações desta natureza, razão pela qual tenho que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. 

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização 

por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[2]. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “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[3]”. Pelo 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente o débito no valor R$ 667,12 (seiscentos e sessenta e sete 

reais e doze centavos); condenar a requerida ao pagamento em favor da 

autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, 

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 08/03/2017 

(Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando que 

“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 

3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos. [3] 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, 

sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007552-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CARVALHO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007552-20.2017.8.11.0002. Vistos. 

Jucilene Carvalho de Sá propôs a presente ação de indenização por 

danos morais decorrente de ato ilícito em face de Eucatur – Empresa União 

Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., ambos devidamente 

qualificados, aduzindo, em síntese, que realizou a compra de um bilhete de 

passagem rodoviário com destino de Juína/MT a Vilhena/RO para o dia 

22/09/2017 às 19h, com chegada prevista para 00h30 do dia 23/09/2017. 

Contudo, salienta que após trafegar cerca de 70 km, por volta das 22h o 

pneu traseiro do ônibus furou, impossibilitando-os de seguir viagem. 

Afirma que somente por volta das 07h do dia seguinte a requerida 

encaminhou um mecânico até o local, que passou horas tentando 

consertar o veículo, não obtendo êxito. Afirma que todo esse tempo de 

espera, aguardou dentro do ônibus por uma solução, sem água, comida ou 

qualquer amparo, sendo que estava acompanhada do seu filho menor, 

ainda de colo, passando por grande dificuldade. Segue alegando que 

seguiu viagem ainda com o pneu furado, por mais 70 km, quando por volta 

das 11h outro ônibus fez baldeação dos passageiros, que somente 

chegaram ao destino às 13h. Assim, aduz que a viagem teve atraso de 13 

(treze) horas, sem qualquer segurança e condições mínimas de conforto, 

pois a viagem foi interrompida por falha mecânica, em plena estrada e 

durante o período noturno e diurno, o que demonstra a desídia e 

negligência na prestação do serviço pela requerida. Posto isso, postula 

pela condenação da requerida em danos morais, no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Com a petição inicial vieram os documentos de Ids. 

10137029 a 10137065. Audiência de conciliação que restou infrutífera, 

conforme termo de Id. 10961539. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação no Id. 11501488, alegando que o início da viagem 

deu-se forma normal, no entanto, após percorrer aproximadamente 70 km, 

por razões que desconhece, um dos pneus traseiros internos do ônibus 
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estourou, impedindo o prosseguimento da viagem. Afirma que devido a 

forma como se deu o estouro do pneu, não foi possível retirar a roda para 

inserir o estepe, assim, como não havia comunicação no local, o motorista 

viu-se obrigado a aguardar que passasse algum veículo na rodovia para 

solicitar que avisassem na garagem da requerida em Vilhena, para que 

enviassem socorro. Alega que infelizmente todos ficaram a noite toda no 

ônibus aguardando o socorro, que devido à falta de comunicação no local 

só chegou às 07h da manhã do dia seguinte. Ainda, salienta que na 

ocasião a requerida não dispunha de ônibus reserva na garagem de 

Vilhena, de modo que seus prepostos apenas enviaram um veículo com 

um mecânico, o qual tentou trocar o pneu, mas também não conseguiu. 

Assim, afirma que o mecânico orientou que o motorista prosseguisse 

lentamente até encontrar outro ônibus para fazer a baldeação. Ressalta 

que a situação que provocou o atraso não decorreu de qualquer conduta 

da parte ré, uma vez que um pneu furado é uma situação totalmente alheia 

ao contrato de transporte. Salienta que inexiste dano moral por se tratar 

de situação corriqueira, transponível, que não ultrapassa o mero dissabor, 

sendo ainda caso fortuito, excludente de responsabilidade da ré. Por fim, 

afirma que não há dever de indenizar, tampouco danos morais, 

requerendo o julgamento improcedente da demanda. No Id. 11760133 a 

autora impugnou a contestação ofertada pela requerida. Em seguida a 

parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 12835943), ao 

passo que a requerida pugnou pela produção de prova oral e pericial (Id 

13096442). É o que tinha a relatar. Fundamento e decido. A princípio, 

tenho que o feito comporta julgamento antecipado, pois, não obstante se 

tratar de questão de fato e de direito, não vislumbro necessidade de 

produção de provas em audiência, segundo autoriza o art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Pois bem. O Código Civil em seu art. 393, diz que 

o caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação 

gera consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou 

impedir. A esse respeito, Fernando Noronha leciona: Característica 

essencial do caso fortuito ou de força maior em sentido amplo é ser ele 

sempre acontecimento inevitável. Mas verdadeiramente inevitável é 

somente o fato estranho à atividade da pessoa e que deixa esta na 

impossibilidade de agir, seja impedindo-a de obstar à sua ocorrência, na 

responsabilidade civil em sentido estrito (isto é, a resultante da violação de 

deveres gerais de neminem laedere), seja impedindo-a de realizar a 

prestação, nas obrigações negociais (isto é, nascidos de contratos e de 

negócios jurídicos unilaterais). Essa característica de inevitabilidade esta 

bem fincada no único preceito do Código Civil que procura caracterizar o 

caso fortuito ou de força maior: o parágrafo único, do art. 393. Segundo 

este preceito, 'o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir'. As 

características da irresistibilidade e da imprevisibilidade são importantes, 

mas a nosso ver são suficientes para caracterizar o caso fortuito ou de 

força maior. A elas há que acrescentar um terceiro requisito que é 

enfatizado, sobretudo na doutrina e na jurisprudência francesa: a 

externidade. Se este requisito não estiver presente, não poderemos 

considerar o fato como sendo verdadeiramente inevitável. É que há fatos 

que são imprevisíveis e irresistíveis, mas que devido à circunstância de 

estarem ligados à atividade desenvolvida por uma pessoa e só 

acontecerem devido a ela, não podem ser considerados inevitáveis: se a 

pessoa se abstivesse de atuar, eles não se verificariam (Direito das 

obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 623-626). No caso concreto, 

incontroverso que a autora adquiriu uma passagem para o dia 22/09/2017, 

de Juína/MT a Vilhena/RO, cuja partida estava marcada para as 19h e 

chegada as 00h30 do dia 23/09/2017 (Id. 10137046). Sendo, ainda, que 

decorridos 70 km de viagem, o veículo apresentou defeito, mediante um 

pneu furado, de modo que a autora passou toda a noite dentro do ônibus, 

na beira da estrada, em local sem comunicação externa, diante da 

ausência de sinal de telefone. Com efeito, do vídeo (Id. 10137073) e 

fotografias (Id. 10137065) colacionados aos autos pela parte autora, 

denota-se que a autora permaneceu em ambiente inóspito, sem qualquer 

assistência da requerida, enquanto aguardava a chegada de outro 

veículo, o que não ocorreu, uma vez que a requerida afirma que não 

possuía veículos disponíveis, encaminhando apenas um mecânico que não 

conseguiu solucionar o problema. A requerida não demonstrou haver 

qualquer causa excludente da responsabilização, capaz de romper com o 

nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela 

autora, pois defeito mecânico em veículo não se enquadra nas hipóteses 

de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, 

sendo certo que a autora aguardou cerca de 13 (treze) horas em local 

ermo e sem qualquer auxílio. Sobre o tema já se manifestou o E. Tribunal 

de Justiça deste Estado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VIAGEM DE ÔNIBUS – 

APRESENTAÇÃO DE DEFEITO MECÂNICO NO VEÍCULO – PERMANÊNCIA 

DA PASSAGEIRA E DE SUA FILHA EM LOCAL INÓSPITO, POR VÁRIAS 

HORAS, SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE 

– SITUAÇÃO VEXATÓRIA CONFIGURADA – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO 

DESPROVIDOS. 1. “Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer 

inadimplemento contratual ensejador de dano moral, somente se 

configurando este por atraso em voo, em regra, se o consumidor foi 

submetido à situação constrangedora ou humilhante” (STJ – 3ª Turma – 

AgRg no AREsp 764.125/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – 

j. 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 2. Demonstrada a inospitalidade do local 

onde a autora e sua filha tiveram que permanecer por várias horas, 

inclusive de madrugada, sem qualquer assistência por parte da 

empresa/ré, inclusive correndo risco de serem vitimadas por acidente de 

trânsito em razão da ocupação não sinalizada da faixa de rolamento, é 

possível a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados. (TJMT – Apelação 43343/2016, Relator João Ferreira 

Filho, 06/12/2016) Outrossim, apesar da requerida afirmar que teria 

empreendido todos os esforços para minimizar os transtornos da autora, 

tais alegações não afastam a sua responsabilidade civil, tratando-se, 

inclusive, de responsabilidade objetiva, a teor do que dispõem os artigos 

932, III, e 933, ambos do Código Civil. Estabelece o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, senão vejamos: “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.” Ao abordar sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho, em 

sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo : Malheiros 

Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: “O fornecedor de serviços, 

consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Todavia, sopesando as circunstâncias 

descritas na petição inicial, tenho que não podem ser entendidas, de forma 

alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências. No caso, 

há que se ressaltar que o pedido de danos morais formulados pela autora 

advém da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de 

serviços, conforme acima consignado. Certo é que, a simples falha na 

prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor 

comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço 

probatório neste sentido. Sobre o tema, valendo-se dos ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, na obra acima citada, p. 91/92, podemos 

concluir que: “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. Neste ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 
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pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis facti, que decorre das regras 

da experiência comum.” 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). Deste modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo 

a qual a fixação do quantum ficará a cargo do prudente arbítrio do 

julgador, que deverá levar em consideração as circunstâncias peculiares 

ao caso, aliado à necessidade de se arbitrar uma indenização que, 

embora não constitua enriquecimento sem causa da vítima, tenha também 

caráter punitivo e pedagógico, de modo a desestimular a conduta 

antijurídica. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da autora e da requerida e os transtornos 

sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi considerável, entendo justa a 

indenização a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo 

da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, 

o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[1]” e a conduta arbitrária da requerida foi grave, motivo porque 

deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral a autora, 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). Por conseguinte, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da 

presente lide. Condeno por fim a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso 

de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos 

patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005019-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANDRE FRANCISCO LIMA OAB - SP183134 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005019-88.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Edson Ferreira Lima promove a presente tutela provisória antecipada em 

caráter antecedente em desfavor de Brasil Risk, alegando, em síntese, 

que é motorista carreteiro e trabalhava para a empresa ICF do Brasil 

Transportes e Logísticas no transporte de gênero alimentício. Aduz que 

em 25/03/2017, por volta das 15h, foi vítima de roubo de carga na cidade 

do Rio de Janeiro, tendo sido orientado por preposto da requerida para 

aguardar até o dia 27/03/2017, quando seria acompanhado a uma 

delegacia para registrar boletim de ocorrência. Assim, após o registro da 

ocorrência recebeu ordem para carregar o caminhão em Jundiaí/SP e 

descarregar em Lucas do Rio Verde/MT e então para esta comarca. Nesta 

comarca foi informado pela empresa que não poderia mais conduzir o 

caminhão pois seu nome estava bloqueado pela requerida, de modo que 

as notas fiscais não eram emitidas em nome do autor. Salienta que a 

requerida colocou-o como suspeito do roubo de carga e que seu nome 

estava sob investigação, motivo pelo qual não foi mais escalado para 

trabalhos, ficando sem salário por um período de três meses, quando 

então foi demitido. Afirma que seu nome continuava bloqueado, o que lhe 

impedia de ser contratado, motivo porque requereu a concessão da tutela 

antecipada antecedente para determinar a requerida que se abstenha de 

restringir o nome do autor em seus bancos de dados, sob pena de multa. 

Indicou como pedidos finais a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais e lucros cessantes. A inicial veio instruída com documentos. 

No Id. 8787890 o pedido de tutela foi indeferido. Em seguida, a parte autora 

apresentou pedido de reconsideração e aditamento da inicial no Id. 

9026370, sendo o pedido liminar deferido no Id. 9096605. Já no id. 

9485498 a parte requerida informou que não haviam restrições pendentes 

em nome do autor no seu sistema. Realizada audiência de conciliação, 

esta restou inexitosa (id. 9911601). A parte requerida apresentou 

contestação (id. 10208673), aduzindo que não é seguradora, tem por 

atividade de trabalho o gerenciamento e controle de riscos no transporte 

de cargas e não possui cadastro negativo de motoristas. Afirma que as 

contratações dos profissionais do seguimento de transportes se dão 

somente pelas empresas transportadoras ou pelo dono da carga, cabendo 

a ré apenas quantificar os riscos do transporte, traçar rotas e sugerir 

escoltas. Assim, alega que são centenas de motoristas sem restrições 

que estão desempregados ou que não são contratados, não havendo 

qualquer relação entre a contratação e os serviços prestados pela ré, a 

qual ressalta não possuir banco de dados dos motoristas, capaz de os 

manter negativados. Deste modo, discorreu acerca da inaplicabilidade de 

danos morais e requereu a improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação no id. 10277899. Instadas as partes a se manifestarem 

quanto à produção de provas, elas nada manifestaram. Os autos vieram 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Trata-se de procedimento da tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente fundamentado no art. 303 

do CPC, em que a parte autora, a título de tutela de provisória, almeja a 

retirada do seu nome do banco de dados negativo existente nos sistemas 

da parte requerida, uma vez que encontra dificuldade para exercer sua 

profissão em decorrência da suposta negativação. Pois bem. O novel 

Código de Processo Civil delineou importantes inovações no que diz 

respeito às medidas acautelatórias e antecipatórias, em especial, ao 

unificá-las sob a égide de um regime único, quer seja, da tutela provisória, 

nos termos do art. 294, do CPC, e nesse campo de novidades elegeu a 

possibilidade de concessão de tutela antecipada/satisfativa de forma 

antecedente, por meio de procedimento peculiar. A tutela antecipada em 

caráter antecedente, descrito no art. 303, do CPC, dispõe sobre 

procedimento específico para os casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, hipótese em que a petição inicial 

pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com a exposição da lide. Outra peculiaridade desse 

procedimento refere-se à possibilidade de estabilização da decisão 

provisória para o caso da parte contrária não interpor o respectivo 

recurso, dentro do prazo legal, conforme alerta a doutrina: “Segundo a 

previsão do art. 304, caput, do novo CPC, a tutela antecipada concedida 

anteriormente só não se estabiliza na hipótese de interposição de recurso 

pelo réu, que, embora não esteja indicado expressamente no dispositivo 

legal, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do novo CPC 

(...) Havendo a interposição do agravo de instrumento pelo réu, a tutela 

antecipada concedida antecipadamente estará afastada da estabilização 

ora analisada independentemente do resultado do recurso (Enunciado 28 

da ENFANM: ‘Admitido o recurso interposto na forma do art. 304 do 

CPC/2015, converte-se o rito antecedente em principal para apreciação 

definitiva do mérito da causa, independentemente do provimento ou não do 

recurso’)[1]. Destaca-se, assim, a excepcionalidade do procedimento de 

tutela antecipada em caráter antecedente, cuja finalidade precípua é a 

possibilidade de estabilização da decisão liminar, pois se assim não fosse 

poderia a parte demandante valer-se de qualquer outro procedimento de 

tutela provisória para alcançar seu desiderato. No caso concreto, 

lastreando a presente ação no art. 303 c/c art. 304, do CPC (descrito na 

inicial), seguida da concessão da liminar vindicada e da inexistência de 

insurgência da parte requerida aos seus termos, que ao invés de interpôs 

recurso, peticionou nos autos informando que não havia restrições em 

nome do autor (id. 9485498), tem-se que a estabilização da decisão liminar 

é consequência lógica ao presente caso, não sendo o caso de análise do 

mérito da causa. Isso porque, ao optar a parte autora pelo procedimento 

peculiar de tutela antecipada em caráter antecedente também fez a opção 

pela estabilização da decisão liminar que conduz a extinção prematura da 

demanda, sem análise do mérito, nos termos do art. 304, § 1º, do CPC. A 

despeito da apresentação de emenda a inicial, contestação, impugnação, 
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entre outros, isso não impede a estabilização da decisão liminar que 

impera sobre os demais atos processuais, pois própria do regime 

excepcional, como exaustivamente já dito linhas acimas, e porque já 

deveria ter sido declarada em momento anterior nos autos. Outrossim, 

caso a parte autora tenha interesse na análise dos pedidos finais, deverá 

valer-se de procedimento próprio autônomo. Sobre o tema trago a lume o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE - AUSÊNCIA DE RECURSO - ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA - 

RECURSO DESPROVIDO. - O art. 304 do CPC prevê que a tutela 

antecipada satisfativa em caráter antecedente "torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso", razão 

pela qual, não interposto o respectivo recurso, a declaração da 

estabilidade da decisão que concedeu a providência rogada é medida que 

se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0372.17.002616-8/001, Relator(a): 

Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, 

publicação da súmula em 24/04/2018) Ante o exposto, e nos termos do 

art. 304, caput, do CPC, DECLARO estável a decisão liminar deferida no id. 

9096605 e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso X, c/c art. 304, § 1º, ambos do CPC. 

Condeno a requerida 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, parágrafo 2º, do Código 

de Processo Civil. 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 [1] 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004450-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004450-87.2017.8.11.0002. Vistos etc. 

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por 

Tornavoi Assessoria Jurídica em desfavor de Banco do Brasil S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. No Id. 10411047 as partes 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação. Determinada a 

regularização da representação processual da parte requerida nos Ids. 

10469129, 12439057, 13739397, o réu atendeu a determinação nos Ids. 

13981310, 13981313. 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. 10411047). 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005596-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN JUNIO DE JESUS SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para se manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado 

aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037649-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1037649-80.2017.8.11.0041. 

AUTOR: ANA PAULA DIAS RÉU: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos etc. Em face da petição de Id. 11163598, 

em que a autora requer a extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil) e, via de consequência 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a 

inexistência do contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do CPC, uma vez 

que defiro o benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397387 Nr: 9965-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO 

COUTO, LOURIZA SOARES BOABAID, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID, CONFINANTE FRENTE, SR. TOME. 

LADO ESQUERDO, SR. JUNIOR . CONFINANTE FUNDOS, SR. CELIO. 

CONFINANTE DIREITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 9965-91.2015.811.0002 - Código 397387.

Vistos.

Não obstante a certidão de fls.108 verifica-se que, a carta de Citação das 

partes Requeridas LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCIA SOARES 

BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID de 

CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA de SANTANA e WALTER NUNES 

da SILVA BOABAID não foi entregue pessoalmente, pois quem a recebeu 

foi pessoa diversa (fls.84, 85, 86, 90, 91,92), faz-se necessária à 

renovação do ato.

Sendo assim, expeça-se mandado de Citação aos requeridos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413981 Nr: 18901-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE CLAUDINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, FRENTE, SRA. SANDRA LADO ESQUERDO, SR. RAFAEL LADO 

DIREITO, SR. JOSÉ FUNDOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Autos n° 18901-08.2015.811.0002 Código. 413981

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91185 Nr: 973-59.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PINHEIRO DE ARAUJO E OU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727 - MT, 

Cassiani Roberta Guilherme Franco- Estagiaria - OAB:14646-e, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 16,30 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 49.230,23, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 222916 Nr: 3115-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA GABRIEL DA SILVA CASQUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 8,02 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 45.465,75, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 238510 Nr: 18171-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:OAB/MT11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES 

SANDIM/CURADORA/UNIC - OAB:4428

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422267 Nr: 23191-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECO NUTRI INDÚSTRIA QUIMICA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE COMÉRCIO DE INSUMOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 107592 Nr: 3566-27.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO E. FERNANDES FILHO 

- OAB:6226-A, NELSON MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12.553/MT

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 
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autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 253.666,14 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a).

Determino a indisponibilidade do valor de R$138.601,76 quantia essa 

equivalente a totalidade do débito cobrado, acerca do valor excedente 

determino a liberação.

 Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339065 Nr: 7189-55.2014.811.0002

 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: CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA HOCH 

- OAB:MT/8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINÍCIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 

8.117

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação por Dano Morais proposta por Kaio 

Henrique Benites Alcantara, representado por sua genitora Cleonice 

Poiche Benites de Almeida, em desfavor do requerido, Gol linhas Aéreas 

ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 137/140, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Ás fls. 170 a parte Requerida informa o cumprimento integral do acordo.

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo 

às fls.174.

Vieram os autos conclusos

 É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 O acordo trazido nos autos firmado entre as partes, com a anuência do 

ilustre representante do Ministério Público, autoriza a homologação por 

este Juízo e, a partir daí, fazer surtir seus legais efeitos. 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.

Custa e honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 307477 Nr: 3379-09.2013.811.0002

 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: DÉBORA RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT Nº 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 ”.Pelo exposto, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

para declarar inexistente o débito descritos à fls. 23 no valor de R$ 70,84( 

setenta reais e oitenta e quatro e centavos), tendo como referência o 

contrato de n. 0000000838697540, respectivamente, bem como para 

condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (21/06/2018), 

pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 

1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 

06/04/2018, conforme se observa à fl. 23.Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos 

autos.Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335550 Nr: 4015-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALFREDO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Freire - OAB:19376-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte executada (fls. 136/137).

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 20.939,50 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375663 Nr: 23511-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNES BOI BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI, RODRIGO DA 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:14.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296506 Nr: 16853-81.2012.811.0002

 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: GISLAINE DA COSTA CINTRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ALLIANZ SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 6.711,34 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 311974 Nr: 8045-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUVENAL RODRIGUES DE 

CARVALHO, OSMARY BAGGIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:MT 4.676

 Autos nº 8045-53.2013.811.0002 – Código 311974

Vistos.

Compulsando aos autos verifico que a parte autora requer habilitação de 

novo causídico, pugnando pela revogação de poderes outorgados ao 

causídico antecessor fls.208, o patrono inicialmente constituído pela 

autora manifestou-se acerca da revogação ás fls.213.

Assim sendo, procedam-se às alterações necessárias, nos autos e no 

sistema Apolo incluindo-se o patrono constituído ás fls.209 e excluindo-se 

o antecessor.

 Considerando que será suspenso o expediente forense na Comarca de 

Várzea Grande na data designada para realização da audiência Fls. 206, 

conforme Portaria nº 841/2018-PRES, datada de 28 de junho de 2018, 

redesigno o ato para o dia 24 de agosto de 2018, às 15h30min.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332895 Nr: 1564-40.2014.811.0002

 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: DANIEL DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 39, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, e diante da 

concordância da parte autora (fls. 44) proceda à transferência dos 

valores depositados judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299119 Nr: 19699-71.2012.811.0002

 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: SIDNETE CEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Vistos, etc.

1- Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 1.070,97 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 - Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 234175 Nr: 14164-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RUTH DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elioenai Pereira - OAB:5108

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 3,65 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 13.476,75, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Da mesma forma, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo.

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005163-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIVINO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Imobiliária Glória Ltda (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005163-28.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a parte autora pleiteia a 

citação editalícia, hipótese prevista no art. 256, paragrafo 3º do CPC, para 

que o réu seja considerado em local ignorado ou incerto é necessário que 

as tentativas de sua localização sejam infrutíferas, inclusive mediante 

requisição pelo juízo de informações de seus endereços em cadastros de 

órgãos públicos e concessionarias públicas. Ademais, quando a ação 

versa sobre direitos reais imobiliários, é requisito fundamental, quando a 

parte declara-se casada, a apresentação da outorga uxória/marital, 

conforme dispõe art. 73, do CPC, sob pena de nulidade processual (art. 

74, parágrafo único, CPC). Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena 

de indeferimento da inicial. 1. Informar informe a qualificação completa do 

requerido, nos termos do art. 319, II do CPC para que este juízo possa 

realizar consulta de endereço do requerido. 2. Apresentar nos autos 

outorga uxória, nos termos do artigo 73, do CPC ou que inclua no polo 

ativo da demanda. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003948-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARY PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0015962-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003948-17.2018.8.11.0002 

Vistos. O feito veio para apreciação do petitório de Id. 13958539, no qual a 

demandante informa o descumprimento da tutela antecipada concedida Id. 

13267868. Também, informa que a requerida efetuou o desligamento da 

energia da autora e requer a concessão de tutela antecipada para que 

seja determinada a religação da energia. É cediço que, o descumprimento 

de medida liminar enseja a majoração da multa arbitrada como forma de 

coibir a parte demandada ao cumprimento da deliberação judicial. Nesse 

sentido o E. TJMT dispõe: “[...] MEDIDA LIMINAR DEFERIDA QUE AUTORIZA 

NOVA TROCA DE VEÍCULO – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES – ART. 273, I, CPC – MAJORAÇÃO DA ASTREINTE – 

POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A 

presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca 

e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela 

antecipada. Sendo constatada a presença dos requisitos ensejadores, 

deve ser mantida a decisão que deferiu medida liminar. Nas ações que 

advém obrigação de fazer, a majoração do quantum a título de astreinte 

não é excessivo quando se mostra apto a coibir novo descumprimento da 

ordem.” (AI 51660/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2012, Publicado no DJE 

09/08/2012)(Sem destaques no original). Sendo assim, a fim de assegurar 

o resultado útil e prático da demanda, hei por bem majorar a multa arbitrada 

para o importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por entender este valor 

como razoável, ante o descumprimento injustificado da determinação 

deste juízo. Ante o exposto, DEFIRO o revigoramento da liminar para 

determinar que a parte requerida, em 24 (vinte e quatro) horas, 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica da UC 6/2286309-6, sob 

pena de majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais). À 

vista do horário, cumpra-se no plantão judiciário, servindo cópia da 

presente decisão como mandado. No mais, aguarde a realização da 

audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 04 de 

julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003498-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DELL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA OAB - MT22679/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003498-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR: AGROPECUARIA DELL LTDA - ME RÉU: GERALDO ALUIZIO 

GUIMARAES Vistos. Em face da petição Id. 13956753, em que a parte 

autora requer a extinção do feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do supracitado Estatuto. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais. Não havendo o recolhimento das custas no prazo de 

05 (cinco) dias, anote-se no cartório distribuidor. Sem condenação em 

honorários, ante a inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 04 de julho de 2018. ( assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425460 Nr: 24862-27.2015.811.0002

 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: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR, 

ROSALY APARECIDA ROBALINHO FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 

4.032, GUILHERME CUIABANO MONTEIRO DA SILVA - OAB:186548/RJ, 

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O

 Vistos,

Ao analisar os autos, observo que para que haja possibilidade de 

levantamento de 80% do valor depositado, faz-se necessário o 

cumprimento dos requisitos previstos no artigo 34 do Decreto-Lei nº 

3.365/41: “O levantamento do preço será deferido mediante prova de 

propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem 

expropriado, e a publicação de editais, com o prazo de dez dias, para 

conhecimento de terceiros.”

A prova da propriedade é incontroversa, até porque já houve a averbação 

da imissão provisória na posse do imóvel (fl. 157/159). Assim sendo, 

intime-se o Expropriado para coligir aos autos certidões negativas 

estaduais e municipais. E ainda, já expedido o edital de notificação de 

terceiros e interessados (fl. 189), determino que seja o Município de 

Várzea Grande intimado para imediata publicação do edital, uma vez no 

órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local (art. 257, II, do 

NCPC), juntando aos autos um exemplar de cada publicação.

Após, o cumprimento integral do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41, defiro 

o pedido de levantamento de 80% da oferta de R$ 64.000,00, fl. 60, em 

favor dos Expropriados, porém antes da expedição do competente alvará, 

intimem-se os Requeridos para informar nos autos os dados bancários de 

sua titularidade para transferência (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade), no prazo de até 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, prossiga-se o feito conforme decisão de fl. 160, para 
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proposta de honorários periciais em termos de prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425499 Nr: 24884-85.2015.811.0002

 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: ALAELCIO CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes para manifestarem 

acerca do Laudo Pericial, retro anexado, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 450720 Nr: 12226-92.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes para manifestarem 

acerca do Laudo Pericial, retro anexado, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 207515 Nr: 3366-83.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330722 Nr: 27016-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO SANTANA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 410190 Nr: 16715-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE ARRUDA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 451458 Nr: 12521-32.2016.811.0002

 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: JORGE GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes para manifestarem à 

respeito do Relatório Social, retro anexado, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391224 Nr: 6031-28.2015.811.0002

 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: LUIZ ANTONIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da informação da Perita as fls. 

46, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 316295 Nr: 12657-34.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDINEI TORQUATO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais, 

retro anexada.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 316744 Nr: 13123-28.2013.811.0002

 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: JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais, 

retro anexada.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 423264 Nr: 23692-20.2015.811.0002

 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: ESPÓLIO DE ITAMAR MARCONDES FILHO, ITAMAR 

MARCONDES NETO, IVONE JOÃO MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais, 

retro anexada.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 451075 Nr: 12369-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES AMADO, AURELIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:OAB/MT-A 17431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais, 

retro anexada.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 257983 Nr: 15994-36.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMS-C, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, Murilo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:MT 3.127A, Ozana Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, GENIFER KAISER - OAB:12431/MT

 Vistos,

Defiro a ordem de bloqueio, objetivando, porém, o arresto de ativos 

financeiros, para ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via 

sistema Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante 

indicado, eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte Executada. Tome-se por termo a penhora do valor bloqueado. Não 

encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) executada(s) ou 

resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao débito exequendo, 

determino o desbloqueio do valor objeto de constrição judicial, bem como a 

suspensão da execução com fulcro no artigo 921, inciso III, do NCPC, ante 

a ausência de bens penhoráveis do devedor. Remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, sem baixa no Cartório de Distribuição.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005524-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FATIMA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA OAB - MT17680/O (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

 

Dados do Processo: Processo: 1005524-79.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: MARILZA 

FATIMA DE QUEIROZ Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 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, 4 de julho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006678-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1006678-35.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: ELSIO DE CAMPOS 

SILVA Requerido: REQUERIDO: MUNICÍPIO 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 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, 4 de julho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000498-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA MARTINS FARIAS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1000498-03.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: AMELIA MARTINS 

FARIAS VIANA Requerido: REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 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. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 4 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000889-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR ALVES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1000889-55.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: ADMAR ALVES 

CHAVES 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, 4 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000389-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA MARTINS (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: 1000389-86.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: MARIA ELZA 

MARTINS 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 apelada 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, 4 de julho 

de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008358-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO TEODORO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Dados do Processo: Processo: 1008358-55.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: GONCALO 

TEODORO DE CAMPOS Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando 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, 4 de julho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007798-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

Dados do Processo: Processo: 1007798-16.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: RONALDO CESAR DE 

CARVALHO Requerido: REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO 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, 4 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ANTONIO CORDEIRO FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVONE GONCALVES DA MOTA (TESTEMUNHA)

MARIA ALBERTINA DA COSTA CAMPOS (TESTEMUNHA)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BELMA DOS SANTOS LEMES (TESTEMUNHA)

 

Vistos, Segundo se infere da peça identificada no Id. 13040424, 

protocolizada em 4.5.2018, há mais de 30 (trinta) dias, o requerido solicita 

a requisição de servidores públicos arrolados como testemunhas para 

comparecimento à audiência de instrução de julgamento designada para 

amanhã (4.7.2018). Contudo, a secretaria deste juízo não impulsionou o 

processo com a requisição de tais servidores, conforme recomenda o art. 

455, § 4º, III, do Código de Processo Civil, tampouco submeteu a referida 

peça à conclusão deste juízo, o que certamente inviabilizará a realização 

do ato processual dada a exiguidade do tempo. Por essas razões, 

redesigno a audiência para o dia 5.9.2018, às 16h, determinando à 

Secretaria sejam feitas as intimações necessárias, observando-se 

fielmente as prescrições legais, inclusive o que prevê o § 4º, III, do art. 

455, do CPC, cabendo ao Sr. Gestor Judiciário esclarecer o impasse. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002561-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR DIAS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. ALENIR DIAS FRANÇA, qualificada nos autos em epigrafe, propôs 

“Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes Cumulada com Cobrança 

de Diferenças de Vencimentos e Elevação de Nível” em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, pertence ao quadro de 

servidores públicos municipais, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, onde atua no cargo de cozinheira desde 5.7.1994, 

tendo sido enquadrada no Nível 6, Classe B (Portaria n. 091/2011), a partir 

de 1.2.2011. Conta que em 2014 foi publicada a Portaria n. 027/2014, que 

determinou a elevação de nível para todos os trabalhadores efetivos da 

educação básica do Município de Várzea Grande, com admissão anterior 

a 25.10.2010, de modo que faz jus às vantagens, direitos e obrigações 

contemplados respectivo estatuto dos servidores. Argumenta ter 

completado o interstício de 3 anos ainda em 2009 e, por isso, em 2012 
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deveria ter sido enquadrada no nível 7 e em 2015 no nível 8, tendo 

pleiteado administrativamente esse direito que, todavia, ainda não foi 

apreciado. Desse modo, pede o seu correto enquadramento, bem como a 

condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais 

correspondentes, nos termos da Lei n. 3.767/2012 e da Lei n. 4.007/2014, 

que alterou alguns dispositivos da Lei n. 3.797/2012. Junta diversos 

documentos. Em contestação, o requerido sustenta que a autora foi 

devidamente enquadrada no nível 6, classe B, nos termos da Lei Municipal 

n. 3.505/2010, em vigor à época, com efeitos a partir de 25.10.2010, de 

modo que somente em novembro de 2016 é que faria jus à elevação para 

o nível 8, devendo, por isso, ser julgado improcedente o pleito. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção e outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Saliente-se que a questão a ser 

enfrentada na presente ação reside na aferição do apontado direito da 

requerente na obtenção da progressão na carreira de professores da 

rede municipal de ensino de Várzea Grande, como cozinheira, sob a forma 

de promoção nas classes e níveis e, por consequência, o recebimento 

dos vencimentos condizentes com a promoção, nos termos das Leis 

Complementares ns. 3.767/2012, 3.797/2012 e 4.007/2014. De acordo com 

as provas produzidas nos autos, em especial a ficha funcional da 

requerente, esta é servidora pública do Município de Várzea Grande 

desde 5.7.1994, ocupante do cargo de cozinheira, e, nessa condição, diz 

fazer jus ao enquadramento, com suporte nas referidas leis 

complementares. Observa-se, contudo, que a função desempenhada pela 

requerente era regida inicialmente pela Lei Municipal nº 2.361/2001, que 

dispunha sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público do Município de Várzea Grande, estabelecendo, em seu 

art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se 

por: (...) V – magistério público municipal, o conjunto de profissionais 

titulares de cargo de professor do ensino público do Município de Várzea 

Grande; VI – professor, o titular de cargo da carreira do magistério público 

municipal, com funções de magistério; VII – funções de magistério, as 

atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, 

incluídas as de direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - A 

carreira do magistério público municipal é integrada pelo cargo de 

provimento efetivo de professor e estruturada em classes e níveis. (...) 

Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de professor da carreira do 

magistério público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos 

de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de habilitação 

específica para o cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos 

professores referidos no caput deste artigo dar-se-á pelo nível de 

habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os profissionais do magistério 

serão distribuídos nas classes e níveis com observância da posição 

relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais 

titulares de cargo de professor, que não atenderem aos requisitos para o 

enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 

(cinco) anos, para habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo 

único – O Poder Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a 

habilitação dos professores leigos em exercício na rede municipal de 

ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei municipal estabelecia as 

regras de progressão na carreira dos professores, inclusive prevendo a 

possibilidade de opção pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, 

bem como estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que 

ainda não atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. 

Observa-se, no entanto, que o cargo de cozinheira não compreende a 

classe dos trabalhadores da educação básica, assim se inferindo da Lei 

Federal n. 11.738/08, que regulamenta a alínea “e”, do inciso III, do caput 

do art. 60 do Ato das Disposições Transitórias, para instituir o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, in verbis: “Art. 2º (...) (...) § 2º Por profissionais do 

magistério público da educação básica entendem-se aqueles que 

desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 

docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, 

supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito 

das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e 

modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal 

de diretrizes e bases da educação nacional. (destaquei). Tal proposição 

tornou-se mais clara a partir da vigência da referida Lei Complementar 

Municipal nº 3.505/2010, que reproduzindo a mencionada lei federal, não 

observou na carreira educacional o cargo de merendeira, consoante se 

vê das seguintes normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei 

Complementar, entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o 

conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte 

pedagógico direito a tais atividades, incluídas as de Coordenação, 

Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar e, 

ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de 

Desenvolvimento Educacional, que desempenham atividades nas unidades 

escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da 

Educação Básica. (...) Art. 5º - As carreiras de que tratam a presente Lei 

Complementar são constituídas dos cargos de: I – Professor – que deve 

ser provido por profissional habilitado em nível superior para a docência 

na educação infantil e no ensino fundamental. II – Técnico Administrativo 

Educacional (...) III – Técnico em Desenvolvimento Educacional que se 

subdivide em: a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil 

Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (...) IV – Técnico 

de Suporte Administrativo Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se 

no art. 77 da referida lei, a seguinte redação: “Art. 77 – Os demais 

trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes 

correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o 

seguinte: (...) VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se 

encontram investidos nos cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de 

Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão 

enquadrados em conformidade com as disposições transitórias. 

(destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no Título IX das 

Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – Ficam 

extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, cozinheiro, 

Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais, 

Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados 

na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível 

Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço 

atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da Tabela – Nível 

Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte ordem: Nível 

Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar Superior na 

Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe D. No que 

respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), a 

requerente possuía 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e alguns dias de 

serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrada acertadamente no 

Nível 6, Classe B, através da Portaria nº 57/2011, resumindo-se a 

presente lide ao disposto no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: 

“Art. 84 – Os efeitos financeiros da presente Lei Complementar serão 

integralizados em quatro parcelas: I – A primeira a ser implementada no 

mês de fevereiro de 2011, correspondente ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento); II – A segunda a ser implementada no mês de fevereiro 

de 2012, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); 

III – A terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A 

quarta a ser implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem 

por cento).” Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 

3.554/2011, restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei 

Complementar n. 3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a 

integralização parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo 

aconteceu com as Leis Complementares ns. 3.606/2011 e 3.759/2012, que 

alteraram o piso municipal, sem, contudo, modificar a forma como este 

subsídio seria integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores 

abrangidos pela mencionada legislação, não foi assegurado o subsídio 

integral previsto quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva 

de sua integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, 

data em que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A 

jurisprudência mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se 

posicionou: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 
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–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Pelo que se 

observa das fichas financeiras trazidas com inicial (Id. 6032205), os 

valores oriundos do enquadramento foram devidamente quitados, não 

pendendo, assim, o pagamento de diferenças salariais, tampouco dos 

aumentos conferidos pelas referidas leis complementares (3.554/2010, 

3.606/2011 e 3.759/2012). Assim, tendo a autora sido enquadrada no nível 

e classe correspondentes ao cargo de cozinheira por ocasião da vigência 

da Lei n. 3.505/2010, bem como recebido a integralização do subsídio, de 

plano, fica afastado qualquer direito ao recebimento de diferenças 

salariais desse enquadramento, restando verificar se ela faz jus à 

elevação de nível a partir daí, como pleiteado, cabendo pontuar que a 

autora não questiona a classe na qual fora enquadrada. Tal análise deve 

ser feita à luz da legislação vigente em cada período, neste caso, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, que, por sua vez, 

não alterou o interstício de tempo necessário à progressão nos níveis, 

segundo se infere do art. 19 a baixo transcrito: “Art. 19 - A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e outro. Assim, 

considerando que a autora foi enquadrada no nível 6 a partir de 

25.10.2010, em 25.10.2013 ela alcançou mais 3 (três) anos de serviço, 

fazendo jus à elevação para o nível 7 e mais 3 (três) anos a partir de 

25.10.2016 fazendo, portanto, jus ao enquadramento no nível 8. De acordo 

com vida funcional da servidora emitida em 16.8.2016, depois de ter sido 

elevada para o nível 6, através da Portaria n. 057/2011, não houve registro 

de novo enquadramento. A despeito disso, verifica-se da ficha financeira 

contida nos autos, que a partir de julho de 2012 houve um aumento em seu 

salário para R$ 1.068,62 (um mil, sessenta e oito reais e sessenta e dois 

centavos), seguido de outro aumento em novembro de 2013 para R$ 

1.132,74 (um mil, cento e trinta e dois reais e trinta setenta e quatro 

centavos), em maio de 2014 para 1.431,81 (um mil, quatrocentos e trinta e 

um reais e oitenta e um centavos), em agosto de 2015 para R$ 1.560,67 

(um mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) e, por 

fim, em janeiro de 2016 para R$ 1.627,38 (um mil, seiscentos e vinte e sete 

reais e trinta e oito centavos), ou seja, valor superior ao previsto na Lei n. 

4.007/2014, que é de R$ 1.350,76 (um mil, trezentos e cinquenta reais e 

setenta e seis centavos – nível 6) e de R$ 1.517,72 (um mil, quinhentos e 

dezessete reais e setenta e dois centavos – nível 8). Assim, em que pese 

não constar na ficha funcional da servidora o seu enquadramento no nível 

8, vê-se que o Município procedeu ao correto reajuste remuneratório de 

seu salário até mesmo além do que estava previsto na Lei n. 4.007/2014, 

de modo que não há falar em novo enquadramento, ao menos até 

25.10.2019, simplesmente porque não foi averbado em seus registro 

funcionais, mesmo porque, como ela própria relata na inicial, em 2014 

todos os servidores admitidos antes de 25.10.2010 foram enquadrados 

por meio da Portaria n. 027/2014, fato que também não está registrado em 

sua vida funcional (Id. 6032201) e nem por isso deixou de receber os 

benefício da promoção, como visto. Diante do exposto, julgo improcedente 

o pedido formulado pela requerente Alenir Dias França em face do 

Município de Várzea Grande, declarando, assim, extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da 

gratuidade da justiça deferida à requerente. Decisão não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Havendo interposição de recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. 

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003108-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender 

a causa de maior dilação probatória, especialmente a pericial, com fulcro 

no art. 465 do CPC, nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

Edmilson Pinho de Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de 

perícia, a fim de atestar, tecnicamente, eventual exposição a agentes 

nocivos na função desempenhada pela parte autora na empresa “Fuga 

Couros S/A”, 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 e os eventualmente indicados por este juízo, 

apresentando, na sequência, o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 20 dias após realização da perícia. Assim que 

apresentados os quesitos pelas partes, conclusos os autos para aferição 

destes e/ou elaboração de outros quesitos por este juízo. Cientifique-se o 

Sr. Perito e intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003094-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRENE LIMA DE ALMEIDA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DOS ANJOS (RÉU)

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES LEIRIAO OAB - 057.096.428-86 

(REPRESENTANTE)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais” 

proposta por ANA CAROLINA NUNES DA SILVA, representada pela Sra. 

Waldirene Lima de Almeida Siqueira, qualificada nos autos, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente 

qualificado, e de RONIVALDO DOS ANJOS, também qualificado, por meio 

da qual a autora objetiva ser moral e materialmente indenizada pelos danos 

ocasionados pelo segundo requerido, agente público estadual, em 

acidente de trânsito ocorrido em 2015, que culminou na morte da genitora 

da autora. Em contestação, o Estado de Mato Grosso alega haver 

conexão entre a presente demanda e a de n. 1008779-59.2016.008.0041, 

que tramita perante o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de 

Cuiabá, na qual o autor, Sr. Joilson Amorim da Silva pleiteia a condenação 

do ente público estadual ao pagamento de indenização pelos danos 

sofridos em decorrência do mesmo acidente, uma vez que pilotava a moto 

na qual a mãe da autora seguia como passageira. De acordo com o art. 55 

do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. "O objetivo da norma inserta no art. 103, 

bem como no disposto no art. 106, ambos do CPC, é evitar decisões 

contraditórias; por isso, a indagação sobre o objeto ou a causa de pedir, 

que o artigo por primeiro quer que seja comum, deve ser entendida em 

termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que 

os faça passíveis de decisão unificada" (voto do Min. Waldemar Zveiter, 

transcrito em RSTJ 98/191, p. 207) e que "deve ser reconhecida a 

existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão 

somente entre a causa de pedir remota" (STJ - 2ª Seção, CC 49.434, Min. 

Nancy Andrighi). No caso dos autos, o pedido aqui formulado é o mesmo 

contido nos autos de n. 1008779-59.2016.8.11.0002, em trâmite perante a 
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Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, distribuído em 

1.5.2017, uma vez que o autor da referida ação, Sr. Joilson Amorim da 

Silva, objetiva naqueles autos ser indenizado pelos danos sofridos em 

decorrência do mesmo evento aqui apontado como danoso, havendo, 

assim, comunhão entre o objeto e a causa de pedir, ensejando, pois, o 

reconhecimento da conexão, a fim de evitar decisões contraditórias. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 55 c/c art. 58, ambos do CPC, 

reconheço a conexão e determino a remessa dos presentes autos ao 

juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde 

tramita a “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (n. 

1008779-59.2016.8.11.0002). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007398-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender 

a causa de maior dilação probatória, especialmente a pericial, com fulcro 

no art. 465 do CPC, nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

Edmilson Pinho de Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de 

perícia, a fim de atestar, tecnicamente, eventual exposição a agentes 

nocivos nas funções apontadas como especiais, exercidas nas empresas 

Tele Guincho e Bonini e Borges, 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 e os eventualmente 

indicados por este juízo, apresentando, na sequência, o laudo 

correspondente na secretaria no prazo máximo de 20 dias após 

realização da perícia. Assim que apresentados os quesitos pelas partes, 

conclusos os autos para aferição destes e/ou elaboração de outros 

quesitos por este juízo. Cientifique-se o Sr. Perito e intimem-se as partes. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007602-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY FERREIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

Vistos. ARACY FERREIRA PAES, qualificada nos autos, propôs “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em face do DEPARTAMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, Autarquia 

Municipal, igualmente qualificada, porque, segundo alega, vem recebendo 

cobranças indevidas dos anos de 1999 a 01/2010. Alega, inicialmente, que 

os referidos débitos estão todos prescritos, conforme art. 205, do Código 

Civil, enfatizando que passou a residir no imóvel onde está localizada a 

unidade consumidora em 2008 e somente em 2010 passou a ter água 

encanada. Relata ter tomado conhecimento do débito em 21.12.2016, 

esclarecendo, porém, que a rede de água e esgoto da rua onde reside só 

foi instalada em 2009 e que antes de cadastrar-se junto ao réu, em 

fevereiro de 2010, utilizava água dos vizinhos, sendo que desde que 

passou a ser consumidora do DAE nunca havia recebido cobrança ou 

sofrido suspensão no abastecimento água, salvo essa em discussão 

referente a débitos pretéritos. Conta que efetuou diversas reclamações 

administrativas junto ao atendimento da autarquia municipal, porém nunca 

obteve êxito ou sequer comunicação, conforme lhe havia sido prometido, 

fatos que lhe vêm causando constrangimento no âmbito moral. Por tais 

motivos, pede a procedência do pleito, a fim de que seja declarada a 

inexistência do débito, bem como a prescrição da cobrança de 05/1999 a 

01/2010, com a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido 

veio acompanhado de diversos documentos. Em contestação o réu alega, 

preliminarmente, a incompetência deste juízo para processar o feito, uma 

vez que o valor da causa não excede quarenta vezes o salário mínimo e 

diz que o direito da autora de pleitear danos morais está prescrito, nos 

termos do art. 206, do Código Civil. Quanto ao mérito, esclarece que a 

ligação de água na residência da autora ocorreu em 22.4.1999 e não em 

02/2010, como sustentado, sendo que somente a partir de agosto de 2011 

foi que ela passou a efetuar os pagamentos. Afirma que em vistoria ao 

local, foi constatado, por meio dos vizinhos, que, de fato, havia ligação de 

água desde 1999, de modo que a cobrança é devida, devendo a ação ser 

julgada improcedente. Em impugnação, a autora refuta toda a 

argumentação do réu, reiterando o pedido de procedência. É o relatório. 

Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Antes 

de adentrar o mérito, cabe analisar a preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na incompetência deste juízo para processar o feito, cabendo 

assinalar que a Resolução n. 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a 

competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo de 

60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). As referidas restrições estão 

elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, que assim descreve: “I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares.” Desse modo, levando-se em conta que o valor da causa é de 

apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais) e considerando que a ação de 

declaratória, como visto acima, não está inserida entre as exclusões 

contidas na referida lei federal, este juízo carece de competência para 

processar e julgar o feito, por força da Lei Federal nº. 12.153/2009 c/c a 

Resolução do Tribunal Pleno nº. 004/2014/TP. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 1º, da Resolução do Tribunal Pleno nº. 004/2014/TP, declino 

da competência em favor de um dos Juizados desta comarca, para onde 

deverão ser encaminhados estes autos, após baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007602-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY FERREIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

Vistos. ARACY FERREIRA PAES, qualificada nos autos, propôs “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em face do DEPARTAMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, Autarquia 

Municipal, igualmente qualificada, porque, segundo alega, vem recebendo 

cobranças indevidas dos anos de 1999 a 01/2010. Alega, inicialmente, que 

os referidos débitos estão todos prescritos, conforme art. 205, do Código 

Civil, enfatizando que passou a residir no imóvel onde está localizada a 

unidade consumidora em 2008 e somente em 2010 passou a ter água 

encanada. Relata ter tomado conhecimento do débito em 21.12.2016, 

esclarecendo, porém, que a rede de água e esgoto da rua onde reside só 

foi instalada em 2009 e que antes de cadastrar-se junto ao réu, em 

fevereiro de 2010, utilizava água dos vizinhos, sendo que desde que 

passou a ser consumidora do DAE nunca havia recebido cobrança ou 

sofrido suspensão no abastecimento água, salvo essa em discussão 

referente a débitos pretéritos. Conta que efetuou diversas reclamações 

administrativas junto ao atendimento da autarquia municipal, porém nunca 

obteve êxito ou sequer comunicação, conforme lhe havia sido prometido, 
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fatos que lhe vêm causando constrangimento no âmbito moral. Por tais 

motivos, pede a procedência do pleito, a fim de que seja declarada a 

inexistência do débito, bem como a prescrição da cobrança de 05/1999 a 

01/2010, com a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido 

veio acompanhado de diversos documentos. Em contestação o réu alega, 

preliminarmente, a incompetência deste juízo para processar o feito, uma 

vez que o valor da causa não excede quarenta vezes o salário mínimo e 

diz que o direito da autora de pleitear danos morais está prescrito, nos 

termos do art. 206, do Código Civil. Quanto ao mérito, esclarece que a 

ligação de água na residência da autora ocorreu em 22.4.1999 e não em 

02/2010, como sustentado, sendo que somente a partir de agosto de 2011 

foi que ela passou a efetuar os pagamentos. Afirma que em vistoria ao 

local, foi constatado, por meio dos vizinhos, que, de fato, havia ligação de 

água desde 1999, de modo que a cobrança é devida, devendo a ação ser 

julgada improcedente. Em impugnação, a autora refuta toda a 

argumentação do réu, reiterando o pedido de procedência. É o relatório. 

Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Antes 

de adentrar o mérito, cabe analisar a preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na incompetência deste juízo para processar o feito, cabendo 

assinalar que a Resolução n. 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a 

competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo de 

60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). As referidas restrições estão 

elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, que assim descreve: “I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares.” Desse modo, levando-se em conta que o valor da causa é de 

apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais) e considerando que a ação de 

declaratória, como visto acima, não está inserida entre as exclusões 

contidas na referida lei federal, este juízo carece de competência para 

processar e julgar o feito, por força da Lei Federal nº. 12.153/2009 c/c a 

Resolução do Tribunal Pleno nº. 004/2014/TP. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 1º, da Resolução do Tribunal Pleno nº. 004/2014/TP, declino 

da competência em favor de um dos Juizados desta comarca, para onde 

deverão ser encaminhados estes autos, após baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006658-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA, qualificado nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a sentença de mérito proferida nos 

autos, alegando haver contradição na sentença a mencionar que houve 

prestação de serviço para o Estado de Mato Grosso, quando, na realidade 

foi para o Município de Cuiabá. Alega, ainda, que a Comissão dos 

Servidores de Revisão de Enquadramento, Promoção e Progressão dos 

Servidores Públicos do Município de Várzea Grande expediu parecer 

favorável à sua progressão para a classe C, nível 10, de modo que a 

sentença foi contraditória a conceder a progressão de forma diversa. 

Afirma que a Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande opinou 

pela retificação da Portaria n. 538/1997, que contabiliza o tempo que 

serviu o Estado de Mato Grosso por 4 anos, 4 meses e 27 dias, devendo 

ser considerado para o cômputo do prazo para progressão. Por essa 

razão, pede o acolhimento do embargos declaratórios, a fim de que seja 

considerado o tempo de serviço prestado para a Prefeitura de Cuiabá e 

não para o Estado de Mato Grosso, bem como os pareceres favoráveis, a 

fim de que seja concedida a sua progressão para a classe C, nível 10. É o 

sucinto relatório. Decido. Os embargos foram apresentados 

tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

previsto no art. 1.023, do CPC, já que a parte autora registrou ciência da 

sentença em 8.5.2018 e juntou o recurso em 16.5.2018, sendo que no dia 

15 não houve expediente em razão no feriado municipal, impondo-se, além 

disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em contradição, conforme sustentado. Os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o desígnio de eliminar 

obscuridade, contradição ou omissão verificadas na decisão, servindo, 

dessa forma, como meio de aperfeiçoá-la. A contradição apontada pelo 

embargante consiste em matéria que não se enquadra nas hipóteses 

acima descritas e previstas no art. 1.022, do CPC, pois, como claramente 

se vê que a pretensão, na verdade, é a reanálise do pedido inserto na 

inicial, para ver o pleito acolhido e a ação julgada procedente, com o seu 

enquadramento na classe C, nível 10 da carreira de fiscal de tributos. Ora, 

a simples irresignação da parte com a decisão que lhe foi desfavorável 

não tem o condão de tornar cabíveis os embargos declaratórios, como 

meio próprio de revisão, rediscussão ou reforma de questão já decidida, 

como na presente situação, vez que o escopo do referido instrumento, 

como já dito, é aprimorar a decisão e não modificá-la. Além do mais, os 

fundamentos utilizados pelo embargante para ver alterada a sentença 

foram os mesmos utilizados na inicial e analisados na sentença combatida, 

quais sejam: a consideração das provas produzidas nos autos 

(pareceres) e o tempo de serviço prestado em outro órgão público, para, 

assim, obter a progressão funcional almejada. O Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que os embargos devem ser 

rejeitados quando o seu objetivo é a rediscussão de matéria já enfrentada, 

mormente quando inexistir quaisquer das hipóteses previstas no art. 

1.022, do CPC (art. 535, do CPC), segundo se infere do seguinte julgado: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 

QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535, II, DO CPC. REEXAME 

DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de 

declaração, cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código 

de Processo Civil, visam desfazer obscuridade, eliminar contradição ou 

suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o 

desate da lide. Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação 

recursal. 2. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir 

efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função 

integrativa dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no REsp 1226974/PR – Terceira Turma, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, j. 25.11.2014, p. DJe 12.12.2014) No mesmo sentido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA SANAR OMISSÃO E FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. São incabíveis os Embargos 

de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do 

julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado. O fato de 

a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o 

Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão 

omisso, obscuro ou contraditório. Os Embargos, mesmo para fins de 

prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 

535 do CPC.” (TJ/MT – ED n. 149111/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 4.2.2015, p. no DJE 

10.2.2015). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS NO ACÓRDÃO - 

INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO EXPRESSA DE REEXAME - 

INADMISSIBILIDADE - PROVIMENTO NEGADO. Desvia-se do âmbito dos 

declaratórios a pretensão de ver reapreciada a matéria, sendo manifesta a 

sua inadmissibilidade quando o julgado não contém nenhum dos vícios a 

que se refere o artigo 535 do CPC.” (TJ/MT – ED n. 7124/2015 – Sexta 

Câmara Cível, Rel. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

4.2.2015, p. no DJE 9.2.2015). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – AMBIGUIDADE – 

INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO JULGAMENTO DA 

APELAÇÃO – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade no julgado quando a Câmara se pronunciou 

acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente 
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nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os 

embargos de declaração não se prestam para sanar eventual 

inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que 

opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da 

via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando 

inexistentes vícios que reclamem correção.” (TJ/MT – ED n. 7391/2015 – 

Quinta Câmara Cível, Rel. Desembargador Dirceu dos Santos, j. 4.2.2015, 

p. no DJE 12.2.2015). Como se vê, em que pese o descontentamento da 

parte com o resultado obtido acerca de seu pedido, ainda que a decisão 

não lhe tenha sido favorável, isso, por si só, não enseja vício que legitime 

reforma em sede de embargos, ainda que excepcionalmente, devendo a 

questão ser suscitada por meio de recurso próprio. Também não há se 

falar em erro no que se refere à menção dos serviços prestados pelo 

servidor no na Prefeitura Municipal de Cuiabá, uma vez que tal assertiva 

se deu com base na Vida Funcional do impetrante, não merecendo 

qualquer reparo o decisum. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de 

declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005181-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Verifica-se dos documentos juntados aos autos que não há 

comprovação acerca do nível e da classe em que a autora atualmente se 

encontra, o que impede o julgamento da lide, uma vez que o pedido é de 

enquadramento funcional. Desse modo, tendo sido citada a parte ré, que 

não contestou, converto o julgamento em diligência, a fim de determinar 

que a autora seja intimada para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a 

sua ficha funcional, comprovando seu atual enquadramento. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002800-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DANIELEN ALLIEND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Segundo se infere dos autos, fora determinado pelo juízo 

declinante que a autora juntasse aos autos a sua ficha funcional, o que, 

todavia, não foi cumprido, uma vez que, em atendimento ao que se 

ordenou, a demandante juntou apenas as fichas financeiras. Assim, e 

considerando, ainda, tratar de servidora com vínculo precário, converto o 

julgamento em diligência, a fim de determinar seja ela novamente intimada 

para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia dos contratos, bem como 

a já solicitada ficha funcional. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002447-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. ALEXANDRINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA, qualificada 

nos autos em epigrafe, propôs “Ação Ordinária de Enquadramento nas 

Classes Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos e 

Elevação de Nível” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, porque, segundo 

alega, pertence ao quadro de servidores públicos municipais, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde atua no cargo de 

merendeira desde 30.4.2002, tendo sido enquadrada no Nível 3, Classe B 

(Portaria n. 057/2011), a partir de 1.2.2011. Conta que em 2014 foi 

publicada a Portaria n. 027/2014, que determinou a elevação de nível para 

todos os trabalhadores efetivos da educação básica do Município de 

Várzea Grande, com admissão anterior a 25.10.2010, de modo que faz jus 

às vantagens, direitos e obrigações contemplados respectivo estatuto dos 

servidores. Argumenta ter completado o interstício de 3 anos ainda em 

2008 e, por isso, em 2011 deveria ter sido enquadrada no nível 4, em 2014 

no nível 5 e em 2017 no nível 6, tendo pleiteado administrativamente esse 

direito que, todavia, ainda não foi apreciado. Desse modo, pede o seu 

correto enquadramento, bem como a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais correspondentes, nos termos da Lei n. 

3.767/2012 e da Lei n. 4.007/2014, que alterou alguns dispositivos da Lei 

n. 3.797/2012. Junta diversos documentos. Em contestação, o requerido 

sustenta que a autora foi devidamente enquadrada no nível 3, classe B, 

nos termos da Lei Municipal n. 3.505/2010, em vigor à época, com efeitos 

a partir de 25.10.2010, de modo que somente em 1.2.2014 é que faria jus à 

elevação para o nível 4, como, de fato, ocorreu por meio da Portaria n. 

124/2014, com efeitos a partir de novembro de 2013. Assim, alega que 

somente em novembro de 2016 é que a autora passou a fazer jus à 

elevação para o nível 5, devendo, por isso, ser julgado improcedente o 

pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção e outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Saliente-se que a 

questão a ser enfrentada na presente ação reside na aferição do 

apontado direito da requerente na obtenção da progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como 

merendeira, sob a forma de promoção nas classes e níveis e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, nos termos das Leis Complementares ns. 3.767/2012, 

3.797/2012 e 4.007/2014. De acordo com as provas produzidas nos 

autos, em especial a ficha funcional da requerente, esta é servidora 

pública do Município de Várzea Grande desde 30.4.2002, ocupante do 

cargo de merendeira, e, nessa condição, diz fazer jus ao enquadramento, 

com suporte nas referidas leis complementares. Observa-se, contudo, 

que a função desempenhada pela requerente era regida inicialmente pela 

Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispunha sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea 

Grande, estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para 

efeitos desta Lei, entende-se por: (...) V – magistério público municipal, o 

conjunto de profissionais titulares de cargo de professor do ensino público 

do Município de Várzea Grande; VI – professor, o titular de cargo da 

carreira do magistério público municipal, com funções de magistério; VII – 

funções de magistério, as atividades de docência e de suporte 
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pedagógico direto à docência, incluídas as de direção e coordenação 

pedagógica. (...) Art. 5º - A carreira do magistério público municipal é 

integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e estruturada em 

classes e níveis. (...) Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de 

professor da carreira do magistério público municipal dar-se-á com os 

titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a 

exigência mínima de habilitação específica para o cargo. § 1º - O 

enquadramento na carreira dos professores referidos no caput deste 

artigo dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os 

profissionais do magistério serão distribuídos nas classes e níveis com 

observância da posição relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) 

Art. 71 – Os atuais titulares de cargo de professor, que não atenderem 

aos requisitos para o enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, para habilitar-se nos termos da 

legislação vigente. Parágrafo único – O Poder Público Municipal deverá, 

neste prazo, oportunizar a habilitação dos professores leigos em exercício 

na rede municipal de ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei 

municipal estabelecia as regras de progressão na carreira dos 

professores, inclusive prevendo a possibilidade de opção pelo cargo por 

aqueles que estavam em exercício, bem como estabelecendo prazo para a 

habilitação dos servidores que ainda não atendiam aos requisitos para o 

devido enquadramento. Observa-se, no entanto, que o cargo de 

merendeira não compreende a classe dos trabalhadores da educação 

básica, assim se inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que regulamenta a 

alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, in verbis: “Art. 2º 

(...) (...) § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica 

entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as 

de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 

educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação 

nacional. (destaquei). Tal proposição tornou-se mais clara a partir da 

vigência da referida Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010, que 

reproduzindo a mencionada lei federal, não observou na carreira 

educacional o cargo de merendeira, consoante se vê das seguintes 

normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por 

Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de professores que 

exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direito a tais 

atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento Pedagógico, 

Direção Escolar, Supervisão Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos 

Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional, que 

desempenham atividades nas unidades escolares e na administração 

central do Sistema Público Municipal da Educação Básica. (...) Art. 5º - As 

carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos 

cargos de: I – Professor – que deve ser provido por profissional habilitado 

em nível superior para a docência na educação infantil e no ensino 

fundamental. II – Técnico Administrativo Educacional (...) III – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional que se subdivide em: a) Perfil Técnico de 

Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil Técnico de Desenvolvimento 

Educacional Especializado (...) IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se no art. 77 da referida lei, a 

seguinte redação: “Art. 77 – Os demais trabalhadores da Educação serão 

enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e 

tempo de serviço atuais, observado o seguinte: (...) VI – Os trabalhadores 

da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos de 

Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de 

Serviços Gerais serão enquadrados em conformidade com as disposições 

transitórias. (destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no 

Título IX das Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – 

Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, 

cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços 

Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem 

enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os 

Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo 

de serviço atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da 

Tabela – Nível Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte 

ordem: Nível Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar 

Superior na Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe 

D. No que respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), a 

requerente possuía 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias 

de serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrada acertadamente 

no Nível 3, Classe B, através da Portaria nº 57/2011, resumindo-se a 

presente lide ao disposto no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: 

“Art. 84 – Os efeitos financeiros da presente Lei Complementar serão 

integralizados em quatro parcelas: I – A primeira a ser implementada no 

mês de fevereiro de 2011, correspondente ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento); II – A segunda a ser implementada no mês de fevereiro 

de 2012, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); 

III – A terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A 

quarta a ser implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem 

por cento).” Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 

3.554/2011, restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei 

Complementar n. 3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a 

integralização parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo 

aconteceu com as Leis Complementares n. 3.606/2011 e 3.759/2012, que 

alteraram o piso municipal, sem, contudo, modificar a forma como este 

subsídio seria integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores 

abrangidos pela mencionada legislação não foi assegurado o subsídio 

integral previsto quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva 

de sua integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, 

data em que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A 

jurisprudência mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se 

posicionou: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Pelo que se 

observa das fichas financeiras trazidas com inicial (Id. 5906584), os 

valores oriundos do enquadramento foram devidamente quitados, não 

pendendo, assim, o pagamento de diferenças salariais, tampouco dos 

aumentos conferidos pelas referidas leis complementares (3.554/2010, 

3.606/2011 e 3.759/2012). Assim, tendo a autora sido enquadrada no nível 

e classe correspondentes ao cargo de merendeira por ocasião da 

vigência da Lei n. 3.505/2010, bem como recebido a integralização do 

subsídio, de plano, fica afastado qualquer direito ao recebimento de 

diferenças salariais desse enquadramento, restando verificar se ela faz 

jus à elevação de nível a partir daí, como pleiteado, cabendo pontuar que a 

autora não questiona a classe na qual fora enquadrada. Tal análise deve 

ser feita à luz da legislação vigente em cada período, neste caso, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, que, por sua vez, 

não alterou o interstício de tempo necessário à progressão nos níveis, 

segundo se infere do art. 19 a baixo transcrito: “Art. 19 - A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 530 de 548



manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e outro. Assim, 

considerando que a autora foi enquadrada no nível 3 a partir de 

25.10.2010, em 25.10.2013 ela alcançou mais 3 (três) anos de serviço, 

fazendo jus à elevação para o nível 4 e mais 3 (três) anos a partir de 

25.10.2016 fazendo, portanto, jus ao enquadramento no nível 5. De acordo 

com vida funcional da servidora, depois de ter sido elevada para o nível 3, 

através da Portaria n. 057/2011, ela foi novamente elevada a partir de 

novembro de 2013, por meio das Portarias n. 027/2014 e n. 124/2014, para 

o nível 4, segundo se confere ainda de sua ficha financeira, onde consta 

o salário de outubro de 2013 do valor de R$ 897,24 (oitocentos e noventa 

e sete reais e vinte e quatro centavos) e a partir de novembro do mesmo 

ano no valor de R$ 951,07 (novecentos e cinquenta e um reais e sete 

centavos) até maio de 2014, quando sofreu um aumento, por meio da Lei 

n. 4.007/2014 para R$ 1.202,17 (um mil, duzentos e dois reais e dezessete 

centavos), compatível com o valor contido na tabela do anexo I da referida 

lei. Também se verifica que a partir de agosto de 2015 o salário base da 

servidora sofreu um aumento para R$ 1.310,38 (um mil, trezentos e dez 

reais e trinta e oito centavos), ou seja, valor superior ao teto previsto para 

o cargo ocupado pela autora, conforme o nível 5, que é de R$ 1.274.30 

(um mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos. Assim, em 

que pese não constar na ficha funcional da servidora o seu 

enquadramento no nível 5, vê-se que o Município procedeu ao correto 

reajuste remuneratório da servidora até mesmo além do que estava 

previsto na Lei n. 4.007/2014, de modo que não há falar em novo 

enquadramento, ao menos até 25.10.2019. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado pela requerente Alexandrina Conceição 

de Oliveira Ferreira em face do Município de Várzea Grande, declarando, 

assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a condenação, 

em virtude da gratuidade da justiça deferida à requerente. Decisão não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002447-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. ALEXANDRINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA, qualificada 

nos autos em epigrafe, propôs “Ação Ordinária de Enquadramento nas 

Classes Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos e 

Elevação de Nível” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, porque, segundo 

alega, pertence ao quadro de servidores públicos municipais, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde atua no cargo de 

merendeira desde 30.4.2002, tendo sido enquadrada no Nível 3, Classe B 

(Portaria n. 057/2011), a partir de 1.2.2011. Conta que em 2014 foi 

publicada a Portaria n. 027/2014, que determinou a elevação de nível para 

todos os trabalhadores efetivos da educação básica do Município de 

Várzea Grande, com admissão anterior a 25.10.2010, de modo que faz jus 

às vantagens, direitos e obrigações contemplados respectivo estatuto dos 

servidores. Argumenta ter completado o interstício de 3 anos ainda em 

2008 e, por isso, em 2011 deveria ter sido enquadrada no nível 4, em 2014 

no nível 5 e em 2017 no nível 6, tendo pleiteado administrativamente esse 

direito que, todavia, ainda não foi apreciado. Desse modo, pede o seu 

correto enquadramento, bem como a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais correspondentes, nos termos da Lei n. 

3.767/2012 e da Lei n. 4.007/2014, que alterou alguns dispositivos da Lei 

n. 3.797/2012. Junta diversos documentos. Em contestação, o requerido 

sustenta que a autora foi devidamente enquadrada no nível 3, classe B, 

nos termos da Lei Municipal n. 3.505/2010, em vigor à época, com efeitos 

a partir de 25.10.2010, de modo que somente em 1.2.2014 é que faria jus à 

elevação para o nível 4, como, de fato, ocorreu por meio da Portaria n. 

124/2014, com efeitos a partir de novembro de 2013. Assim, alega que 

somente em novembro de 2016 é que a autora passou a fazer jus à 

elevação para o nível 5, devendo, por isso, ser julgado improcedente o 

pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção e outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Saliente-se que a 

questão a ser enfrentada na presente ação reside na aferição do 

apontado direito da requerente na obtenção da progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como 

merendeira, sob a forma de promoção nas classes e níveis e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, nos termos das Leis Complementares ns. 3.767/2012, 

3.797/2012 e 4.007/2014. De acordo com as provas produzidas nos 

autos, em especial a ficha funcional da requerente, esta é servidora 

pública do Município de Várzea Grande desde 30.4.2002, ocupante do 

cargo de merendeira, e, nessa condição, diz fazer jus ao enquadramento, 

com suporte nas referidas leis complementares. Observa-se, contudo, 

que a função desempenhada pela requerente era regida inicialmente pela 

Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispunha sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea 

Grande, estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para 

efeitos desta Lei, entende-se por: (...) V – magistério público municipal, o 

conjunto de profissionais titulares de cargo de professor do ensino público 

do Município de Várzea Grande; VI – professor, o titular de cargo da 

carreira do magistério público municipal, com funções de magistério; VII – 

funções de magistério, as atividades de docência e de suporte 

pedagógico direto à docência, incluídas as de direção e coordenação 

pedagógica. (...) Art. 5º - A carreira do magistério público municipal é 

integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e estruturada em 

classes e níveis. (...) Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de 

professor da carreira do magistério público municipal dar-se-á com os 

titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a 

exigência mínima de habilitação específica para o cargo. § 1º - O 

enquadramento na carreira dos professores referidos no caput deste 

artigo dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os 

profissionais do magistério serão distribuídos nas classes e níveis com 

observância da posição relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) 

Art. 71 – Os atuais titulares de cargo de professor, que não atenderem 

aos requisitos para o enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, para habilitar-se nos termos da 

legislação vigente. Parágrafo único – O Poder Público Municipal deverá, 

neste prazo, oportunizar a habilitação dos professores leigos em exercício 

na rede municipal de ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei 

municipal estabelecia as regras de progressão na carreira dos 

professores, inclusive prevendo a possibilidade de opção pelo cargo por 

aqueles que estavam em exercício, bem como estabelecendo prazo para a 

habilitação dos servidores que ainda não atendiam aos requisitos para o 

devido enquadramento. Observa-se, no entanto, que o cargo de 

merendeira não compreende a classe dos trabalhadores da educação 

básica, assim se inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que regulamenta a 

alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, in verbis: “Art. 2º 

(...) (...) § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica 

entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as 

de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 

educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação 

nacional. (destaquei). Tal proposição tornou-se mais clara a partir da 

vigência da referida Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010, que 

reproduzindo a mencionada lei federal, não observou na carreira 

educacional o cargo de merendeira, consoante se vê das seguintes 

normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por 

Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de professores que 

exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direito a tais 

atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento Pedagógico, 

Direção Escolar, Supervisão Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos 

Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional, que 

desempenham atividades nas unidades escolares e na administração 

central do Sistema Público Municipal da Educação Básica. (...) Art. 5º - As 

carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos 
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cargos de: I – Professor – que deve ser provido por profissional habilitado 

em nível superior para a docência na educação infantil e no ensino 

fundamental. II – Técnico Administrativo Educacional (...) III – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional que se subdivide em: a) Perfil Técnico de 

Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil Técnico de Desenvolvimento 

Educacional Especializado (...) IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se no art. 77 da referida lei, a 

seguinte redação: “Art. 77 – Os demais trabalhadores da Educação serão 

enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e 

tempo de serviço atuais, observado o seguinte: (...) VI – Os trabalhadores 

da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos de 

Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de 

Serviços Gerais serão enquadrados em conformidade com as disposições 

transitórias. (destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no 

Título IX das Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – 

Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, 

cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços 

Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem 

enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os 

Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo 

de serviço atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da 

Tabela – Nível Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte 

ordem: Nível Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar 

Superior na Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe 

D. No que respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), a 

requerente possuía 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias 

de serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrada acertadamente 

no Nível 3, Classe B, através da Portaria nº 57/2011, resumindo-se a 

presente lide ao disposto no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: 

“Art. 84 – Os efeitos financeiros da presente Lei Complementar serão 

integralizados em quatro parcelas: I – A primeira a ser implementada no 

mês de fevereiro de 2011, correspondente ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento); II – A segunda a ser implementada no mês de fevereiro 

de 2012, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); 

III – A terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A 

quarta a ser implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem 

por cento).” Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 

3.554/2011, restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei 

Complementar n. 3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a 

integralização parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo 

aconteceu com as Leis Complementares n. 3.606/2011 e 3.759/2012, que 

alteraram o piso municipal, sem, contudo, modificar a forma como este 

subsídio seria integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores 

abrangidos pela mencionada legislação não foi assegurado o subsídio 

integral previsto quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva 

de sua integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, 

data em que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A 

jurisprudência mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se 

posicionou: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Pelo que se 

observa das fichas financeiras trazidas com inicial (Id. 5906584), os 

valores oriundos do enquadramento foram devidamente quitados, não 

pendendo, assim, o pagamento de diferenças salariais, tampouco dos 

aumentos conferidos pelas referidas leis complementares (3.554/2010, 

3.606/2011 e 3.759/2012). Assim, tendo a autora sido enquadrada no nível 

e classe correspondentes ao cargo de merendeira por ocasião da 

vigência da Lei n. 3.505/2010, bem como recebido a integralização do 

subsídio, de plano, fica afastado qualquer direito ao recebimento de 

diferenças salariais desse enquadramento, restando verificar se ela faz 

jus à elevação de nível a partir daí, como pleiteado, cabendo pontuar que a 

autora não questiona a classe na qual fora enquadrada. Tal análise deve 

ser feita à luz da legislação vigente em cada período, neste caso, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, que, por sua vez, 

não alterou o interstício de tempo necessário à progressão nos níveis, 

segundo se infere do art. 19 a baixo transcrito: “Art. 19 - A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, 

observando o interstício de três (03) anos. A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e outro. Assim, 

considerando que a autora foi enquadrada no nível 3 a partir de 

25.10.2010, em 25.10.2013 ela alcançou mais 3 (três) anos de serviço, 

fazendo jus à elevação para o nível 4 e mais 3 (três) anos a partir de 

25.10.2016 fazendo, portanto, jus ao enquadramento no nível 5. De acordo 

com vida funcional da servidora, depois de ter sido elevada para o nível 3, 

através da Portaria n. 057/2011, ela foi novamente elevada a partir de 

novembro de 2013, por meio das Portarias n. 027/2014 e n. 124/2014, para 

o nível 4, segundo se confere ainda de sua ficha financeira, onde consta 

o salário de outubro de 2013 do valor de R$ 897,24 (oitocentos e noventa 

e sete reais e vinte e quatro centavos) e a partir de novembro do mesmo 

ano no valor de R$ 951,07 (novecentos e cinquenta e um reais e sete 

centavos) até maio de 2014, quando sofreu um aumento, por meio da Lei 

n. 4.007/2014 para R$ 1.202,17 (um mil, duzentos e dois reais e dezessete 

centavos), compatível com o valor contido na tabela do anexo I da referida 

lei. Também se verifica que a partir de agosto de 2015 o salário base da 

servidora sofreu um aumento para R$ 1.310,38 (um mil, trezentos e dez 

reais e trinta e oito centavos), ou seja, valor superior ao teto previsto para 

o cargo ocupado pela autora, conforme o nível 5, que é de R$ 1.274.30 

(um mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos. Assim, em 

que pese não constar na ficha funcional da servidora o seu 

enquadramento no nível 5, vê-se que o Município procedeu ao correto 

reajuste remuneratório da servidora até mesmo além do que estava 

previsto na Lei n. 4.007/2014, de modo que não há falar em novo 

enquadramento, ao menos até 25.10.2019. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado pela requerente Alexandrina Conceição 

de Oliveira Ferreira em face do Município de Várzea Grande, declarando, 

assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a condenação, 

em virtude da gratuidade da justiça deferida à requerente. Decisão não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002443-25.2017.8.11.0002
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DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. GONÇALINA LEMES DA CUNHA LIMA, qualificada nos autos em 
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epigrafe, propôs “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos e Elevação de 

Nível” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de 

direito público interno, igualmente qualificado, porque, segundo alega, 

pertence ao quadro de servidores públicos municipais, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde atua no cargo de auxiliar 

de serviços gerais desde 30.4.2002, tendo sido enquadrada no Nível 3, 

Classe B (Portaria n. 057/2011), a partir de 1.2.2011. Conta que em 2014 

foi publicada a Portaria n. 027/2014, que determinou a elevação de nível 

para todos os trabalhadores efetivos da educação básica do Município de 

Várzea Grande, com admissão anterior a 25.10.2010, de modo que faz jus 

às vantagens, direitos e obrigações contemplados respectivo estatuto dos 

servidores. Argumenta ter completado o interstício de 3 anos ainda em 

2008 e, por isso, em 2011 deveria ter sido enquadrada no nível 4, em 2014 

no nível 5 e em 2017 no nível 6, tendo pleiteado administrativamente esse 

direito que, todavia, ainda não foi apreciado. Desse modo, pede o seu 

correto enquadramento, bem como a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais correspondentes, nos termos da Lei n. 

3.767/2012 e da Lei n. 4.007/2014, que alterou alguns dispositivos da Lei 

n. 3.797/2012. Junta diversos documentos. Em contestação, o requerido 

sustenta que a autora foi devidamente enquadrada no nível 3, classe B, 

nos termos da Lei Municipal n. 3.505/2010, em vigor à época, com efeitos 

a partir de 25.10.2010, de modo que somente em 1.2.2014 é que faria jus à 

elevação para o nível 4, como, de fato, ocorreu por meio da Portaria n. 

124/2014, com efeitos a partir de novembro de 2013. Assim, alega que 

somente em novembro de 2016 é que a autora passou a fazer jus à 

elevação para o nível 5, devendo, por isso, ser julgado improcedente o 

pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção e outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Saliente-se que a 

questão a ser enfrentada na presente ação reside na aferição do 

apontado direito da requerente na obtenção da progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como auxiliar 

de serviços gerais, sob a forma de promoção nas classes e níveis e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, nos termos das Leis Complementares ns. 3.767/2012, 

3.797/2012 e 4.007/2014. De acordo com as provas produzidas nos 

autos, em especial a ficha funcional da requerente, esta é servidora 

pública do Município de Várzea Grande desde 30.4.2002, ocupante do 

cargo de auxiliar de serviços gerais, e, nessa condição, diz fazer jus ao 

enquadramento, com suporte nas referidas leis complementares. 

Observa-se, contudo, que a função desempenhada pela requerente era 

regida inicialmente pela Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispunha sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte 

redação: “Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por: (...) V – 

magistério público municipal, o conjunto de profissionais titulares de cargo 

de professor do ensino público do Município de Várzea Grande; VI – 

professor, o titular de cargo da carreira do magistério público municipal, 

com funções de magistério; VII – funções de magistério, as atividades de 

docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de 

direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - A carreira do magistério 

público municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de 

professor e estruturada em classes e níveis. (...) Art. 70 – O primeiro 

provimento do cargo de professor da carreira do magistério público 

municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos de profissionais do 

magistério, atendida a exigência mínima de habilitação específica para o 

cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos professores referidos no 

caput deste artigo dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de 

serviço. § 2º - Os profissionais do magistério serão distribuídos nas 

classes e níveis com observância da posição relativa ocupada no Plano 

de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais titulares de cargo de 

professor, que não atenderem aos requisitos para o enquadramento no 

cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 (cinco) anos, para 

habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo único – O Poder 

Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a habilitação dos 

professores leigos em exercício na rede municipal de ensino. Vê-se, do 

exposto, que a referida lei municipal estabelecia as regras de progressão 

na carreira dos professores, inclusive prevendo a possibilidade de opção 

pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, bem como 

estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que ainda não 

atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. Observa-se, no 

entanto, que o cargo de auxiliar de serviços gerais não compreende a 

classe dos trabalhadores da educação básica, assim se inferindo da Lei 

Federal n. 11.738/08, que regulamenta a alínea “e”, do inciso III, do caput 

do art. 60 do Ato das Disposições Transitórias, para instituir o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, in verbis: “Art. 2º (...) (...) § 2º Por profissionais do 

magistério público da educação básica entendem-se aqueles que 

desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 

docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, 

supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito 

das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e 

modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal 

de diretrizes e bases da educação nacional. (destaquei). Tal proposição 

tornou-se mais clara a partir da vigência da referida Lei Complementar 

Municipal nº 3.505/2010, que reproduzindo a mencionada lei federal, não 

observou na carreira educacional o cargo de merendeira, consoante se 

vê das seguintes normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei 

Complementar, entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o 

conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte 

pedagógico direito a tais atividades, incluídas as de Coordenação, 

Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar e, 

ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de 

Desenvolvimento Educacional, que desempenham atividades nas unidades 

escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da 

Educação Básica. (...) Art. 5º - As carreiras de que tratam a presente Lei 

Complementar são constituídas dos cargos de: I – Professor – que deve 

ser provido por profissional habilitado em nível superior para a docência 

na educação infantil e no ensino fundamental. II – Técnico Administrativo 

Educacional (...) III – Técnico em Desenvolvimento Educacional que se 

subdivide em: a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil 

Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (...) IV – Técnico 

de Suporte Administrativo Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se 

no art. 77 da referida lei, a seguinte redação: “Art. 77 – Os demais 

trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes 

correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o 

seguinte: (...) VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se 

encontram investidos nos cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de 

Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão 

enquadrados em conformidade com as disposições transitórias. 

(destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no Título IX das 

Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – Ficam 

extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, cozinheiro, 

Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais, 

Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados 

na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível 

Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço 

atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da Tabela – Nível 

Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte ordem: Nível 

Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar Superior na 

Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe D. No que 

respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), a 

requerente possuía 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias 

de serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrada acertadamente 

no Nível 3, Classe B, através da Portaria nº 57/2011, resumindo-se a 

presente lide ao disposto no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: 

“Art. 84 – Os efeitos financeiros da presente Lei Complementar serão 

integralizados em quatro parcelas: I – A primeira a ser implementada no 

mês de fevereiro de 2011, correspondente ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento); II – A segunda a ser implementada no mês de fevereiro 

de 2012, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); 

III – A terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A 

quarta a ser implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem 

por cento).” Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 
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3.554/2011, restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei 

Complementar n. 3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a 

integralização parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo 

aconteceu com as Leis Complementares ns. 3.606/2011 e 3.759/2012, que 

alteraram o piso municipal, sem, contudo, modificar a forma como este 

subsídio seria integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores 

abrangidos pela mencionada legislação, não foi assegurado o subsídio 

integral previsto quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva 

de sua integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, 

data em que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A 

jurisprudência mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se 

posicionou: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Pelo que se 

observa das fichas financeiras trazidas com inicial (Id. 5906337), os 

valores oriundos do enquadramento foram devidamente quitados, não 

pendendo, assim, o pagamento de diferenças salariais, tampouco dos 

aumentos conferidos pelas referidas leis complementares (3.554/2010, 

3.606/2011 e 3.759/2012). Assim, tendo a autora sido enquadrada no nível 

e classe correspondentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais por 

ocasião da vigência da Lei n. 3.505/2010, bem como recebido a 

integralização do subsídio, de plano, fica afastado qualquer direito ao 

recebimento de diferenças salariais desse enquadramento, restando 

verificar se ela faz jus à elevação de nível a partir daí, como pleiteado, 

cabendo pontuar que a autora não questiona a classe na qual fora 

enquadrada. Tal análise deve ser feita à luz da legislação vigente em cada 

período, neste caso, a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras 

providências, que, por sua vez, não alterou o interstício de tempo 

necessário à progressão nos níveis, segundo se infere do art. 19 a baixo 

transcrito: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação 

profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos. A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012, manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e 

outro. Assim, considerando que a autora foi enquadrada no nível 3 a partir 

de 25.10.2010, em 25.10.2013 ela alcançou mais 3 (três) anos de serviço, 

fazendo jus à elevação para o nível 4 e mais 3 (três) anos a partir de 

25.10.2016 fazendo, portanto, jus ao enquadramento no nível 5. De acordo 

com vida funcional da servidora, depois de ter sido elevada para o nível 3, 

através da Portaria n. 057/2011, ela foi novamente elevada a partir de 

novembro de 2013, por meio das Portarias n. 027/2014 e n. 124/2014, para 

o nível 4, segundo se confere ainda de sua ficha financeira, onde consta 

o salário de outubro de 2013 do valor de R$ 897,24 (oitocentos e noventa 

e sete reais e vinte e quatro centavos) e a partir de novembro do mesmo 

ano no valor de R$ 951,07 (novecentos e cinquenta e um reais e sete 

centavos) até maio de 2014, quando sofreu um aumento, por meio da Lei 

n. 4.007/2014 para R$ 1.202,17 (um mil, duzentos e dois reais e dezessete 

centavos), compatível com o valor contido na tabela do anexo I da referida 

lei. Também se verifica que a partir de agosto de 2015 o salário base da 

servidora sofreu um aumento para R$ 1.310,38 (um mil, trezentos e dez 

reais e trinta e oito centavos), ou seja, superior ao teto previsto para o 

cargo ocupado pela autora, conforme o nível 5, que é de R$ 1.274.30 (um 

mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos. Assim, em que 

pese não constar na ficha funcional da servidora o seu enquadramento no 

nível 5, vê-se que o Município procedeu ao correto reajuste remuneratório 

até mesmo além do que estava previsto na Lei n. 4.007/2014, de modo que 

não há falar em novo enquadramento, ao menos até 25.10.2019. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela requerente Gonçalina 

Lemes da Cunha Lima em face do Município de Várzea Grande, 

declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade da 

justiça deferida à requerente. Decisão não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002443-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA LEMES DA CUNHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. GONÇALINA LEMES DA CUNHA LIMA, qualificada nos autos em 

epigrafe, propôs “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos e Elevação de 

Nível” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de 

direito público interno, igualmente qualificado, porque, segundo alega, 

pertence ao quadro de servidores públicos municipais, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde atua no cargo de auxiliar 

de serviços gerais desde 30.4.2002, tendo sido enquadrada no Nível 3, 

Classe B (Portaria n. 057/2011), a partir de 1.2.2011. Conta que em 2014 

foi publicada a Portaria n. 027/2014, que determinou a elevação de nível 

para todos os trabalhadores efetivos da educação básica do Município de 

Várzea Grande, com admissão anterior a 25.10.2010, de modo que faz jus 

às vantagens, direitos e obrigações contemplados respectivo estatuto dos 

servidores. Argumenta ter completado o interstício de 3 anos ainda em 

2008 e, por isso, em 2011 deveria ter sido enquadrada no nível 4, em 2014 

no nível 5 e em 2017 no nível 6, tendo pleiteado administrativamente esse 

direito que, todavia, ainda não foi apreciado. Desse modo, pede o seu 

correto enquadramento, bem como a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais correspondentes, nos termos da Lei n. 

3.767/2012 e da Lei n. 4.007/2014, que alterou alguns dispositivos da Lei 

n. 3.797/2012. Junta diversos documentos. Em contestação, o requerido 

sustenta que a autora foi devidamente enquadrada no nível 3, classe B, 

nos termos da Lei Municipal n. 3.505/2010, em vigor à época, com efeitos 

a partir de 25.10.2010, de modo que somente em 1.2.2014 é que faria jus à 

elevação para o nível 4, como, de fato, ocorreu por meio da Portaria n. 

124/2014, com efeitos a partir de novembro de 2013. Assim, alega que 

somente em novembro de 2016 é que a autora passou a fazer jus à 

elevação para o nível 5, devendo, por isso, ser julgado improcedente o 

pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção e outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Saliente-se que a 

questão a ser enfrentada na presente ação reside na aferição do 

apontado direito da requerente na obtenção da progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como auxiliar 

de serviços gerais, sob a forma de promoção nas classes e níveis e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, nos termos das Leis Complementares ns. 3.767/2012, 

3.797/2012 e 4.007/2014. De acordo com as provas produzidas nos 

autos, em especial a ficha funcional da requerente, esta é servidora 

pública do Município de Várzea Grande desde 30.4.2002, ocupante do 

cargo de auxiliar de serviços gerais, e, nessa condição, diz fazer jus ao 

enquadramento, com suporte nas referidas leis complementares. 

Observa-se, contudo, que a função desempenhada pela requerente era 

regida inicialmente pela Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispunha sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte 

redação: “Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por: (...) V – 
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magistério público municipal, o conjunto de profissionais titulares de cargo 

de professor do ensino público do Município de Várzea Grande; VI – 

professor, o titular de cargo da carreira do magistério público municipal, 

com funções de magistério; VII – funções de magistério, as atividades de 

docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de 

direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - A carreira do magistério 

público municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de 

professor e estruturada em classes e níveis. (...) Art. 70 – O primeiro 

provimento do cargo de professor da carreira do magistério público 

municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos de profissionais do 

magistério, atendida a exigência mínima de habilitação específica para o 

cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos professores referidos no 

caput deste artigo dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de 

serviço. § 2º - Os profissionais do magistério serão distribuídos nas 

classes e níveis com observância da posição relativa ocupada no Plano 

de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais titulares de cargo de 

professor, que não atenderem aos requisitos para o enquadramento no 

cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 (cinco) anos, para 

habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo único – O Poder 

Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a habilitação dos 

professores leigos em exercício na rede municipal de ensino. Vê-se, do 

exposto, que a referida lei municipal estabelecia as regras de progressão 

na carreira dos professores, inclusive prevendo a possibilidade de opção 

pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, bem como 

estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que ainda não 

atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. Observa-se, no 

entanto, que o cargo de auxiliar de serviços gerais não compreende a 

classe dos trabalhadores da educação básica, assim se inferindo da Lei 

Federal n. 11.738/08, que regulamenta a alínea “e”, do inciso III, do caput 

do art. 60 do Ato das Disposições Transitórias, para instituir o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, in verbis: “Art. 2º (...) (...) § 2º Por profissionais do 

magistério público da educação básica entendem-se aqueles que 

desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 

docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, 

supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito 

das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e 

modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal 

de diretrizes e bases da educação nacional. (destaquei). Tal proposição 

tornou-se mais clara a partir da vigência da referida Lei Complementar 

Municipal nº 3.505/2010, que reproduzindo a mencionada lei federal, não 

observou na carreira educacional o cargo de merendeira, consoante se 

vê das seguintes normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei 

Complementar, entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o 

conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte 

pedagógico direito a tais atividades, incluídas as de Coordenação, 

Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar e, 

ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de 

Desenvolvimento Educacional, que desempenham atividades nas unidades 

escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da 

Educação Básica. (...) Art. 5º - As carreiras de que tratam a presente Lei 

Complementar são constituídas dos cargos de: I – Professor – que deve 

ser provido por profissional habilitado em nível superior para a docência 

na educação infantil e no ensino fundamental. II – Técnico Administrativo 

Educacional (...) III – Técnico em Desenvolvimento Educacional que se 

subdivide em: a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil 

Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (...) IV – Técnico 

de Suporte Administrativo Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se 

no art. 77 da referida lei, a seguinte redação: “Art. 77 – Os demais 

trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes 

correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o 

seguinte: (...) VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se 

encontram investidos nos cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de 

Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão 

enquadrados em conformidade com as disposições transitórias. 

(destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no Título IX das 

Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – Ficam 

extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, cozinheiro, 

Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais, 

Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados 

na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível 

Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço 

atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da Tabela – Nível 

Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte ordem: Nível 

Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar Superior na 

Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe D. No que 

respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), a 

requerente possuía 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias 

de serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrada acertadamente 

no Nível 3, Classe B, através da Portaria nº 57/2011, resumindo-se a 

presente lide ao disposto no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: 

“Art. 84 – Os efeitos financeiros da presente Lei Complementar serão 

integralizados em quatro parcelas: I – A primeira a ser implementada no 

mês de fevereiro de 2011, correspondente ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento); II – A segunda a ser implementada no mês de fevereiro 

de 2012, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); 

III – A terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A 

quarta a ser implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem 

por cento).” Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 

3.554/2011, restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei 

Complementar n. 3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a 

integralização parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo 

aconteceu com as Leis Complementares ns. 3.606/2011 e 3.759/2012, que 

alteraram o piso municipal, sem, contudo, modificar a forma como este 

subsídio seria integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores 

abrangidos pela mencionada legislação, não foi assegurado o subsídio 

integral previsto quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva 

de sua integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, 

data em que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A 

jurisprudência mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se 

posicionou: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Pelo que se 

observa das fichas financeiras trazidas com inicial (Id. 5906337), os 

valores oriundos do enquadramento foram devidamente quitados, não 

pendendo, assim, o pagamento de diferenças salariais, tampouco dos 

aumentos conferidos pelas referidas leis complementares (3.554/2010, 

3.606/2011 e 3.759/2012). Assim, tendo a autora sido enquadrada no nível 

e classe correspondentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais por 

ocasião da vigência da Lei n. 3.505/2010, bem como recebido a 

integralização do subsídio, de plano, fica afastado qualquer direito ao 

recebimento de diferenças salariais desse enquadramento, restando 

verificar se ela faz jus à elevação de nível a partir daí, como pleiteado, 

cabendo pontuar que a autora não questiona a classe na qual fora 

enquadrada. Tal análise deve ser feita à luz da legislação vigente em cada 

período, neste caso, a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras 

providências, que, por sua vez, não alterou o interstício de tempo 
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necessário à progressão nos níveis, segundo se infere do art. 19 a baixo 

transcrito: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação 

profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos. A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012, manteve intocável o interstício de 3 (três) entre um nível e 

outro. Assim, considerando que a autora foi enquadrada no nível 3 a partir 

de 25.10.2010, em 25.10.2013 ela alcançou mais 3 (três) anos de serviço, 

fazendo jus à elevação para o nível 4 e mais 3 (três) anos a partir de 

25.10.2016 fazendo, portanto, jus ao enquadramento no nível 5. De acordo 

com vida funcional da servidora, depois de ter sido elevada para o nível 3, 

através da Portaria n. 057/2011, ela foi novamente elevada a partir de 

novembro de 2013, por meio das Portarias n. 027/2014 e n. 124/2014, para 

o nível 4, segundo se confere ainda de sua ficha financeira, onde consta 

o salário de outubro de 2013 do valor de R$ 897,24 (oitocentos e noventa 

e sete reais e vinte e quatro centavos) e a partir de novembro do mesmo 

ano no valor de R$ 951,07 (novecentos e cinquenta e um reais e sete 

centavos) até maio de 2014, quando sofreu um aumento, por meio da Lei 

n. 4.007/2014 para R$ 1.202,17 (um mil, duzentos e dois reais e dezessete 

centavos), compatível com o valor contido na tabela do anexo I da referida 

lei. Também se verifica que a partir de agosto de 2015 o salário base da 

servidora sofreu um aumento para R$ 1.310,38 (um mil, trezentos e dez 

reais e trinta e oito centavos), ou seja, superior ao teto previsto para o 

cargo ocupado pela autora, conforme o nível 5, que é de R$ 1.274.30 (um 

mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos. Assim, em que 

pese não constar na ficha funcional da servidora o seu enquadramento no 

nível 5, vê-se que o Município procedeu ao correto reajuste remuneratório 

até mesmo além do que estava previsto na Lei n. 4.007/2014, de modo que 

não há falar em novo enquadramento, ao menos até 25.10.2019. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela requerente Gonçalina 

Lemes da Cunha Lima em face do Município de Várzea Grande, 

declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade da 

justiça deferida à requerente. Decisão não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005594-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZENIL MARIA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Indefiro o pedido de prorrogação de prazo, tendo em vista que o 

prazo de 60 (sessenta) dias pleiteado já se exauriu. Intime-se a para 

autora para, em 15 (quinze) dias, juntar cópias dos contratos de trabalho 

firmado entre as partes. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009249-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA OAB - CE7653 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LIMA OAB - RO6523 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT0006412A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DERMIVAL MENDES DIAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009249-76.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) Requerente: REQUERENTE: DOMINGOS BORGES DA SILVA 

Requerido: REQUERIDO: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos, na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

certidão de ID n. 12919240, informando, se o caso, novo endereço para 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 4 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003047-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY CESAR SCHEMBEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n. 1003047-83.2017.8.11.0002 Obrigação de Fazer c/c Cobrança 

Requerente: Wesley Cesar Schembek Impetrado: Município de Várzea 

Grande Vistos... WESLEY CESAR SCHEMBEK, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança com Pedido de Tutela 

Antecipada” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica 

de direito público interno, igualmente qualificado, argumentando ser 

servidor público municipal, tendo ingressado por concurso público de 

provas e títulos em 1.6.2000, no cargo de Guarda Municipal 3ª Classe 

(aluno) e, que, apesar de a promoção ocorrer a cada 4 (quatro) anos, 

apenas em 2013 é que todos os 99 guardas municipais foram promovidos 

para a 2ª Classe, a partir de 1.3.2013, conforme Portaria n. 42/2013. 

Argumenta que posteriormente, a partir de 1.5.2015, foi elevada a classe 

funcional dos servidores lotados na Secretaria da Guarda Municipal para a 

classe de Supervisor da Guarda Municipal, contudo, não recebeu as 

diferenças salariais e seus reflexos dos cargos de aluno 2ª Classe para 

Supervisor e de Supervisor para Inspetor (Portaria n. 213/2015) Sustenta 

que faria jus a três promoções, de guarda municipal 3ª Classe para 

Guarda Municipal 2ª Classe em 1.6.2004 e em 1.6.2008 de Guarda 

Municipal 2ª Classe para Supervisor e do Cargo de Supervisor para 

Inspetor, já que conta com mais de 17 anos de serviços prestados. Afirma 

que, a teor do art. 20, caput, e § 1º, a progressão ocorre automaticamente 

a cada quatro anos ou, então, assim não entendendo o juízo, que se dê 

após 8 anos, apenas para o cargo de Guarda Municipal 2ª Classe, que se 

discute na Ação 1006631.2015.811.0002, esclarecendo que, apesar de a 

promoção para o cargo de Guarda Municipal 2ª Classe ter operado fora de 

tempo, mesmo assim faz jus ao recebimento dos reflexos financeiros 

desde a data a que teria direito à promoção, em 1.4.2014. Assevera que a 

mesma situação se verifica nas promoções de Supervisor, em 1.6.2008, e 

de Inspetor, em 1.6.2012, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei 2.163/2000. 

Diz que também faz jus ao recebimento de 4 auxílios fardamento, nos 

termos do art. 58, § 3º, do referido estatuto, dos períodos de 1.6.2004, 

1.6.2008, 1.6.2012 e 1.6.2016, esclarecendo que os dois primeiros já é 

objeto da ação registrada sob o código 450067. Finaliza, requerendo, a 

sua promoção para o cargo de Supervisor, a partir de 1.6.2008, e de 

inspetor, a partir de 1.6.2012, com as respectivas diferenças salariais e 

reflexos financeiros, bem como o pagamento do auxílio fardamento no 

valor de um vencimento por promoção, exceto no que se refere aos dois 

primeiros períodos por já ser objeto da ação registrada sob o código 

450067. Juntou documentos. O requerido, apesar de citado, não contestou 

o pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 357 do Código de Processo Civil, cumprindo salientar em 

relação à ausência de defesa da Administração Pública Municipal que, por 

se tratar de ente público municipal, não há se falar em aplicação do art. 

344 do NCPC, por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

NCPC). Antes, porém, de adentrar o mérito da questão propriamente dito, 

impõe-se a análise acerca da ocorrência ou não da prescrição quinquenal, 

assinalando-se que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece o 

seguinte: “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 
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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” 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 pelo servidor municipal foram parcialmente 

atingidas pela prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente 

reconhecidas, porém anteriores a 28.4.2012, ou seja, anteriores aos cinco 

anos que antecederam ao ajuizamento da ação, que se deu 28.4.2017. 

Quanto ao mérito, verifica-se que a Lei Municipal n. 2.163/2000, que 

normatiza o Estatuto da Guarda Municipal, especificamente o seu art. 20, 

assegura ao guarda municipal a ascensão funcional consistente na 

elevação a cargo hierárquica e imediatamente superior, obedecendo-se, 

obviamente, a alguns requisitos, conforme se infere da seguinte 

transcrição: “Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de 

integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente 

superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por 

bravura ou, ainda, Post-Mortem. § 1º. O interstício mínimo para concorrer à 

ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será 

de: I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos; II – De Guarda 2ª 

Classe para Supervisor: 04 anos; III – De Supervisor para Inspetor: 04 

anos; § 2º. O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que 

não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não 

ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão 

automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de 

existência de vaga.” (...) § 6º. A ascensão funcional para a carreira de 

Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de 

concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de 

Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou 

Especialização.” Nota-se, pois, que, caso tenha decorrido mais de 8 anos 

sem a devida ascensão, independentemente da existência ou não de 

vaga, terá o servidor a progressão automática, pelo critério de antiguidade 

ou merecimento, ao cargo imediatamente posterior ao ocupado, 

observando-se também o interstício mínimo previsto entre uma e outra 

classe ou grau hierárquico, que é de 4 em 4 anos (§ 1º, do art. 20, da Lei 

2.163/2000) Todavia, a própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 

Municipal, como visto, estabelece que, nesse caso, ou seja, quando tenha 

decorrido mais de 8 anos sem a devida ascensão, terá o servidor 

progressão automática ao cargo imediato, independentemente da 

existência ou não de vaga. No caso em apreço, restou evidenciado nos 

documentos colacionados ao bojo dos autos que o requerente, apesar de 

exercer a função de guarda municipal desde 1.6.2000, só foi ascendido 

profissionalmente da 3ª para a 2ª classe (cargo imediato), em 1.3.2013, em 

flagrante afronta à própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 

Municipal, o que deveria ter ocorrido em 1.6.2004, já que ingressou na 

Guarda Municipal, por meio de concurso público, 1.6.2000, conforme se 

infere do termo de posse (Id 6696646), o que está sendo discutido na 

ação registrada sob o n. 1006631.2015.811.0002 (código 397602), em 

trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública. O 

próprio requerido, ao avaliar o servidor, com vistas à sua progressão 

funcional, emitiu o seguinte parecer: “O servidor avaliado no período de 

01/06/2000 a 31/05/2004 preencheu todos os requisitos pessoais que a lei 

exige para a sua promoção, logo, em 01/06/2004 deveria ser promovido de 

Guarda Municipal 3ª Classe para Guarda Municipal 2ª Classe. (...) O 

servidor avaliado no período de 01/06/2004 a 31/05/2008 preencheu todos 

os requisitos pessoais que a lei exige para a sua promoção, logo, em 

01/06/2008 deveria ser promovido de Guarda Municipal 2ª Classe para 

Supervisor da Guarda Municipal (página 22). Contudo, apesar de o 

requerido reconhecer o direito do servidor à progressão funcional nas 

datas aprazadas acima, este só foi promovido da 3ª Classe para a 2ª 

Classe em 1.3.2013 (Portaria n. 42/2013), e da 2ª Classe para Supervisor 

em 1.5.2015 (Portaria n. 213/2015). Nesse contexto, é imperioso 

reconhecer o direito à progressão do servidor/requerente de Guarda 

Municipal de 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 1.6.2008 e 

de Supervisor para Inspetor, a partir de 1.6.2012, nos moldes pleiteados, 

haja vista que, quando do ajuizamento desta ação, já preenchia os 

requisitos necessários, assim se inferindo da documentação trazida aos 

autos de que não sofreu a nenhuma penalidade, possui formação 

educacional em nível superior (Gestão em Segurança Pública). Por 

conseguinte, o servidor faz jus também à percepção das diferenças 

salariais decorrentes dessas progressões, mais precisamente de Guarda 

Municipal de 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 1.6.2008, e 

de Supervisor para Inspetor, a partir de 1.6.2012, que deverá ser apurado 

em liquidação de sentença. Nesse sentido a jurisprudência: “DIREITO 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL – VÁRZEA 

GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º DA 

LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS 

VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO – 

DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS 

ATOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO. Se o direito à 

progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do 

art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente, 

de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, 

que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo 

imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à 

elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, 

desde o adimplemento dos requisitos. Os honorários advocatícios devem 

ser fixados à luz do novo Código de Processo Civil já vigente na data da 

sentença, em razão da incidência do princípio tempus regit actum e da 

Teoria do Isolamento dos Atos Processuais. REEXAME NECESSÁRIO – 

SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – PAGAMENTO DAS 

DIFERENÇAS SALARIAIS – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.O prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto n. 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. A Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece a ascensão 

funcional da Guarda Municipal de 3ª Classe para a imediatamente anterior 

se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, 

impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade. Em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, a 

partir da data fixada na sentença. 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.” (TJMT – 

a Apelação / Remessa Necessária 180566/2016, Des. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2018, DJe 10.4.2018) 

Assim, evidenciado o direito do requerente à ascensão funcional 

automática da 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 1.6.2008, 

e de Supervisor para Inspetor, a partir de 1.6.2012, impõe-se o 

acolhimento do pleito, com a sua elevação funcional desde essa data, bem 

como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais 

retroativas à data em que deveria ser ascendido, que deverão ser 

apuradas em liquidação de sentença. Respeitante à verba indenizatória do 

auxílio-fardamento, dispõe a Lei municipal nº 2.163, de 11 de abril de 2000, 
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em seu art. 58 e §§ que: “Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento 

para o desempenho de suas funções regulamentares e nos termos da lei 

e regulamento específico. § 1º. Fardamento é a denominação que se dá ao 

uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e 

função, devendo ser distribuído conforme necessidade do serviço e 

respeitado o tempo de duração de seus componentes. § 2º. Os 

integrantes da Guarda Municipal farão jus ao fardamento novo e completo 

por ocasião de sua ascensão funcional. § 3º. Fará jus ainda a uma ajuda 

de custo no valor de 01 (um) vencimento base a título de indenização de 

uniforme, o guarda municipal, em todos os níveis, por ocasião da 

ascensão funcional ou quando completar 04 (quatro) anos no mesmo nível 

ou graduação funcional. Com efeito, o referido artigo assegura ao servidor 

uma ajuda de custo equivalente a um (1) vencimento base, a título de 

indenização por aquisição de uniforme, sempre que ascender 

funcionalmente ou completar quatro (4) anos no mesmo nível ou 

graduação. No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o servidor 

permaneceu no mesmo nível funcional por mais de onze anos e, que, 

somente em 1.5.2013 foi ascendido para a Classe 2ª, depois de já haver 

completado o quesito tempo em relação aos períodos pretendidos, 

cumprindo ressaltar que os dois primeiros períodos são objeto de análise 

na referida ação que tramita perante o juízo da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Diante de todo o exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Cobrança de Diferenças Salariais proposta por Wesley Cesar Schembek 

em face do Município Várzea Grande, a fim de condenar este a proceder a 

correta ascensão funcional do servidor, de Guarda Municipal 2ª Classe 

para o cargo de Supervisor, a partir de 1.6.2008, e de Supervisor para 

Inspetor, a partir de 1.6.2012, bem como ao pagamento das diferenças 

salariais correspondentes, a ser apurado em liquidação de sentença, 

observada a prescrição quinquenal. Condeno-o ainda ao pagamento do 

auxílio fardamento, vencido em junho de 2008 e junho de 2012, nos termos 

do art. 58, § 3º, do Estatuto da Guarda Municipal, respeitada a prescrição 

quinquenal, lembrando que os períodos de junho de 2004 e junho de 2016 

estão sendo cobrados na ação de cobrança de código 450067, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) desde a data fixada na sentença, enquanto que os juros de 

mora 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 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. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005737-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada com Dano 

Material c/c Dano Moral”, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público igualmente qualificada, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Antes mesmo do 

despacho inicial, vem o autor requer a desistência do feito. É a síntese do 

necessário. Decido. Diante da manifesta desistência da ação expressada 

na petição de Id. 9204686, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência e declaro extinto este feito sem 

resolução do mérito. Sem ônus. Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, com fundamento no art. 496, § 3º, II, do Código 

de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007106-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CONFINANTES E TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se pronunciar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham (art. 437, § 1º, 

CPC). Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005868-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CONCEICAO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005868-94.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ANA MARIA CONCEICAO MARQUES 

Requerido: REQUERIDO: MUNICÍPIO 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 para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se acerca da 

petição de ID n. 13296633. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 4 de julho 

de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001174-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WYLDER GETTY MACEDO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

 

Vistos. I) Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo 

Civil, procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de 

agravo de instrumento (Id. 6089983), salientando que os argumentos 

sustentados pela parte agravante no recurso são os mesmos contidos na 

inicial, não se visualizando argumento apto a desconstituir a decisão 

atacada. Desse modo, mantenho-a por seus próprios fundamentos. II) 

Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre a 

contestação Id. 9846675 e os documentos que a acompanham, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002998-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACYR MARQUES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 538 de 548



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002998-08.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: JOACYR MARQUES DIAS Requerido: 

RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos, na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de 

13016555. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 4 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004552-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre 

sua ausência à audiência designada nos autos. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006038-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista que a audiência de instrução foi redesignada para 

o dia 7.8.2018, às 16h45min, determino que se cumpra integralmente o 

ordenado no despacho de Id. 12620422.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005648-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON VINICIUS PROCOPIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos, Intime-se novamente a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

retificar a execução dos honorários advocatícios, trazendo aos autos o 

cálculo atualizado do débito, com a especificação dos índices de juros e 

correção monetária aplicados, nos termos do art. 534, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004747-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007239-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO)

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. J. (RÉU)

W. M. J. (RÉU)

W. M. J. C. (RÉU)

W. M. J. B. (RÉU)

E. D. M. G. (RÉU)

W. M. J. (RÉU)

 

Vistos, Diante do desinteresse da parte autora demonstrado 

expressamente na peça de Id. 13282500 quanto à realização da audiência 

de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, cancelo a audiência 

designada no despacho anterior. Quanto ao início do prazo para defesa, 

segundo prevê o art. 335, II, do CPC, o réu poderá oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4º, I, do referido instituto processual civil. Na hipótese dos autos, o Estado 

de Mato Grosso protocolou ofício (n. 196/GPG/2016, de 11.3.2016) 

perante este Juízo há bastante tempo demonstrando seu desinteresse na 

referida audiência em relação a todos os processos, inclusive os novos 

eventualmente distribuídos, como neste caso. Assim, o prazo para defesa 

terá início a partir de sua citação ou, então, caso esta já tenha sido 

realizada, da ciência deste despacho. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003630-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELEY DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado, bem como manifestar sobre o 

interesse na realização da audiência de conciliação. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 4 de julho de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DEL ROSARIO ORELLANA ARANEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VICTOR TAVARES OAB - GO46435 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 
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contestação tempestivamente protocolado, bem como para que manifeste 

o interesse na realização da audiência de conciliação designada. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 4 de julho de 2018

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005363-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT0017889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, Analisando-se os autos, observa-se que a impetrante indica como 

autoridade coatora o “Secretário Adjunto da Receita Pública da Sefaz/MTE 

e Superintendente Adjunto De Fiscalização da Sefaz/MT, vinculados ao 

Governo do Estado de Mato Grosso, através da sua Secretaria de 

Fazenda, com endereço na Av. Rubens de Mendonça, n. 3415, CPA, CEP 

78050-903, em Cuiabá-MT”, o que enseja o declínio da competência em 

favor do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela 

comarca, por força das normas previstas de que a competência para 

julgamento de mandado de segurança é definida de acordo com a 

categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, portanto, absoluta. 

(STJ - REsp 257556/PR; 5ª Turma-Ministro FELIX FISCHER - j. 11/09/2001; 

STJ - CC 3172/SP; Conflito de Competência - 199). Desse modo, declino da 

competência em favor do Juízo de uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública de Cuiabá/MT, para onde deverão ser remetidos os 

presentes autos, após baixas e anotações de estilo, com urgência. 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 300157 Nr: 20795-24.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI & CIA LTDA., CLOVIS SGUAREZI, 

DILLA MARIA SGUAREZI, ROSANI SGUAREZI MUSSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE 

FERNANDO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:OAB-MT 14.485, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162 - MT, IRAJA REZENDE DE LACERDA-E - OAB:OAB/MT 

11.987, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES - OAB:3515/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes acerca da audiência designada para o 

dia 1 de agosto de 2018, às 14:15min, nos autos da Carta Precatória n. 

1015481-50.2018.8.11.0041, em tramite na 1ª Vara Esp. Da Fazenda 

Pública de Cuiabá.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369356 Nr: 18952-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIÉ TOYOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 

- ME, WESLLEY COSTA OLIVEIRA, VALDIMEIRA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BIÉ TOYOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS 

LTDA - ME, CNPJ: 03634882000135, atualmente em local incerto e não 

sabido WESLLEY COSTA OLIVEIRA, Cpf: 84597739149, Rg: 1064347-8, 

brasileiro(a), natural de Brasileiro-MT, solteiro(a), empresario e atualmente 

em local incerto e não sabido VALDIMEIRA SILVA OLIVEIRA, Cpf: 

56965672153, Filiação: Desconhecida, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante/empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BIÉ 

TOYOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, WESLLEY COSTA 

OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Falta de Recolhimento ICMS Garantido Integral, Falta de recolhimento 

ICMS substituição tributária trnscrit, Débitos do ICMS., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4566/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 7.723,23 - Valor Atualizado: R$ 7.473,23 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

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, 04 de julho de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241067 Nr: 20366-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE LIVROS NACIONAL LTDA, 

Eliana Arakaki Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE LIVROS NACIONAL 

LTDA, CNPJ: 15356694000171, Inscrição Estadual: 13.003.021-0 e 

atualmente em local incerto e não sabido ELIANA ARAKAKI MEDEIROS, 

Cpf: 09933603191, Rg: 537.085, Filiação: Koki Arakaki e Funico Arakaki, 

data de nascimento: 02/01/1956, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

NACIONAL LTDA e ELIANA ARAKAKI MEDEIROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de Recolhimento-ICMS 

Estimativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10096/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/12/2009

 - Valor Total: R$ 3.314,40 - Valor Atualizado: R$ 3.164,40 - Valor 

Honorários: R$ 150,00
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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, 04 de julho de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 37152 Nr: 5921-20.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIA PEDROSKI - ME, ESTACIA PEDROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo decorrido o prazo de suspensão do feito, impulsiono 

estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte exequente a manifestar nos autos, requerendo o que de 

direito, no prazo de dez dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004695-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro pedido formulado pela requerente e diante da 

excepcionalidade e da urgência que reclama o caso, em que o bem jurídico 

em consideração é a vida. Saliento que a saúde é um direito de todo 

cidadão brasileiro, positivamente imposto como dever ao Estado, a ser 

desincumbido através de ação hierarquizada, em sistema administrativo 

que recebeu a denominação de SUS – Sistema Único de Saúde (art. 196, 

197 e 198 da C.F.). Observando a urgência e relevância da situação 

documentalmente evidenciada, determino que os requeridos disponibilizem, 

imediatamente, a paciente MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GODÓI, O 

TRATAMENTO CIRÚRGICO COM URGÊNCIA OCULAR NO OLHO 

ESQUERDO (VITRECTOMIA POSTERIOR), em Hospital da rede pública ou 

particular de saúde, credenciado ou não, com suporte compatível ao 

quadro clínico do requerente/paciente, devendo o Estado de Mato Grosso 

suportar as despesas de internação e correlatas. Por outro lado, havendo 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir 

da decisão liminar e encaminhe-a ao representante do Ministério Público 

desta comarca, com atribuições criminais, para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização criminal da 

autoridade descumpridora, pelo crime de desobediência. Frise-se que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da tutela específica (art. 461, § 5º, CPC). CITEM-SE na forma 

requerida, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal 

(arts. 297 e 188 do CPC), fazendo constar as advertências legais dos 

artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Em razão da urgência, 

observado o item 1.7.8, VI, da CNGC, a presente decisão SERVIRÁ COMO 

MANDADO a ser CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, 

recomendando ao Sr. Oficial de Justiça que descreva 

pormenorizadamente ao administrador público que receber a intimação, 

para ulterior responsabilização por crime de desobediência. Expeça-se o 

necessário. Às urgentes providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 249504 Nr: 8966-17.2010.811.0002

 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: JOÃO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Carli - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono os autos para que seja intimada as partes acerca da 

perícia, qual seja: dia 19/07/2018, às 14:00h, a ser realizada na Secretaria 

de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande, MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 260037 Nr: 18563-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 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 Exequente para 

manifestar no prazo legal acerca do teor do documento de fl. 146/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 28973 Nr: 6930-51.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO DE 1º E 2º GRAUS NA LUTA DO 

SABER LTDA, MANOEL SALVADOR PEREIRA LEITE, MARIA APARECIDA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433982 Nr: 3430-15.2016.811.0002

 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: IEDA GONÇALINA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 411960 Nr: 17757-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ADOLFO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEDIL MARCIANO PIRES DA 

SILVA - OAB:10229

 Intimar o advogado Joedil Marciano Pires da Silva (OAB/MT 10.229), 

constituído pelo acusado Manoel Adolfo Correa, para comparecer à 

audiência designada, conforme decisão de fls. 185, cujo teor é o seguinte: 

"Vistos. Designo AIJ para o dia 21 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.: 106049 Nr: 2083-59.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACY MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 Intimar Doutora Marilene Alves OAB/MT 7474, defensora de Lacy 

Marques da Silva, para que tome conhecimento da sentença de pronuncia 

a seguir transcrita: Vistos etc... Feitas essas considerações, pois 

presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação constante 

da denúncia, PRONUNCIO LACY MARQUES DA SILVA, qual. nos autos, 

com fundamento no art. 413, do CPP, como incurso nas sanções do art. 

121, caput, c.c. 14, II e 29, do Código Penal, para que se submeta a 

julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca. P. R. I. Várzea Grande, 

26 de outubro de 2017. Juiz OTÁVIO PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 534273 Nr: 6758-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutora Karine Aparecida Brinquedo Benites OAB 23227/O, 

defensora de Daniel Batista da Silva, para que tome conhecimento da 

decisão a seguir transcrita; Vistos. Feitas essas considerações, resta 

claro que não cessaram os motivos autorizadores da custódia cautelar 

(art. 316 do Código de Processo Penal), pelo que INDEFIRO o pleito de 

revogação de pp. 89/94.

Considerando que o acusado comparece ao feito validamente por meio de 

advogado constituído, intime-se para apresentar resposta à acusação no 

prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao alegado pela defesa em seu pedido de 

pp. 89/94, acerca da inimputabilidade do réu, vista ao MPE para 

manifestação. Várzea Grande, 20 de junho de 2018.

Juiz OTÁVIO PEIXOTO

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 529015 Nr: 3788-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA, 

VALDIRENE RISSARDI, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, VITOR 

HUGO SOARES DE CARVALHO, AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, 

NAIARA RODRIGUES OVEDO, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, PAULO 

VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIÃO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270

 DECISÃOI – .X – Os Réus, com exceção de PAULO, foram citados e 

apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 397 do CPP, verificando que a existência de réus presos 

nestes autos, designo desde já para o dia 09/07/2018, às 13:30 horas, a 

audiência de instrução (CPP, art. 411). Intimem-se. Requisitem-se. 

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 535184 Nr: 7342-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE CAMPOS SANTOS, JAILSON 

RODRIGUES ARRUDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15(QUINZE)

Intimando:Réu(s): Jailson Rodrigues Arruda Leite Filiação: Jesus Arruda 

Leite e Antonia Francisca de Arruda, data de nascimento: 20/03/1999, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, servente de pedreiro, 

Endereço: Rua 04, Chacara São Simão, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara Criminal, 

correm os autos de Ação Penal nº 7342-49.2018.811.0002, que o 

Ministério Público move contra o réu acima citado, que procurado pelo Sr. 

Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo que 

o MM. Juiz mandou que se expedisse o presente Edital de Citação pelo 

prazo de (15) quinze dias, a fim de cientificá-lo do inteiro teor da referida 

denúncia, bem como intimá-lo para apresentar a resposta à acusação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 396 do 

CPP.

Resumo da inicial:O réu foi denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, Inciso I, do Código Penal.

Decisão/Despacho:DECISÃO I – Em face da certidão negativa de citação 

do réu JAILSON, bem como da informação de que ele não está preso em 

nenhuma das unidades prisionais do Estado, citem-no por edital. II – Dê-se 

vista dos autos a Defensoria Pública (certidão de fls. 92). III – Cumpra-se 

como requerido pelo Ministério Público ao final da cota retro, eis que defiro 

o pedido ali contido. Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Moyses Carlos Viegas

Portaria:

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523799 Nr: 551-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZAIANA LEMES DA COSTA, LUIZ GUILHERME 

TABORGA SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:21506/O

 Vistos etc.

Os acusados, cientes da denúncia, apresentaram por meio de advogado 

particular (procuração fls. 86), defesa preliminar (fls. 91/99 e 100/105), 

não suscitando preliminares.

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 EZAIANA LEMES DA COSTA e 

LUIZ GUILHERME TABORGA SALAZAR.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 14h30min.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda os advogados 

constituídos e as testemunhas arroladas no feito.
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Notifique-se o MP.

Quanto ao pedido de restituição de fls. 82/83, como se sabe, a devolução 

da coisa apreendida condiciona-se aos seguintes requisitos cumulativos: 

demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, 

caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da 

instrução judicial na manutenção da apreensão (art.118 do CPP) e não 

estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

No caso dos autos, conforme manifestação do MP às fls. 87/88, 

verifica-se que de fato, por ora, a devolução do bem encontra óbice tanto 

no interesse processual quanto na comprovação da propriedade do bem, 

revelando-se, neste momento, prematura, razão pela qual indefiro o pleito 

de fls. 82/83.

Atualize os dados no Sistema Apolo da acusada Ezaiana, conforme 

comprovante de endereço de fls. 85.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523799 Nr: 551-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZAIANA LEMES DA COSTA, LUIZ GUILHERME 

TABORGA SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:21506/O

 Intimação do advogado devidamente habiltado nos autos para comparecer 

em Audiência de Instrução e Julgamento no dia 26 de Setembro de 2018 

às 14:30 no Fórum desta comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 521683 Nr: 25286-98.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JESUS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, SARA REGINA SOARES D - OAB:

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para 

comparecer em Audiência de Instrução e Julgamento no dia 19 de 

setembro de 2018 às 15:30 no fórum desta comarca.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448669 Nr: 11241-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA, 

APARÍCIO JÚNIOR DA SILVA

 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): APARÍCIO JÚNIOR DA SILVA, Cpf: 

36217093120, Rg: 508.043, Filiação: Aparicio Silva Sobrinho e Judite 

Máximo Sobrinho, data de nascimento: 04/03/1968, natural de Três 

Lagoas-MS, convivente, Telefone 9246-4409. 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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNICA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:1. 

ABSOLVO o acusado APARÍCIO JÚNIOR DA SILVA da contravenção 

penal tipificada no art. 34 do Decreto-lei nº. 3.688/41, o que faço com 

suporte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;2. CONDENO 

o acusado EDSON GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA nas sanções do 

art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 

07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO a 

ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento 

de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época do fato;3. CONDENO o acusado APARÍCIO JÚNIOR 

DA SILVA nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e 

art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, 

do Código Penal, à pena de 08 (OITO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o 

pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato.Os acusados, que foram 

assistidos pela Defensoria Pública, ficam ISENTOS do pagamento das 

custas processuais.CONCEDO ao acusado APARÍCIO JÚNIOR DA SILVA o 

direito de recorrer em liberdade, uma vez que se encontra solto.Com o 

trânsito em julgado para o condenado EDSON GONÇALVES PEREIRA DE 

OLIVEIRA, FORME-SE seu executivo de pena, que deverá ser 

encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.Com o trânsito em julgado para 

o condenado APARÍCIO JÚNIOR DA SILVA, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

PRISÃO, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

ENCAMINHANDO-O para imediato cumprimento e REMETA-SE o feito ao 

arquivo provisório, EXCLUINDO-O dos relatórios estatísticos.Cumprido o 

mandado, FORME-SE seu executivo de pena, que também 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 acusado APARÍCIO, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública e, via DJE, o condenado EDSON, 

que é revel.

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, 27 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422782 Nr: 23449-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DA SILVA

 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): FRANCIELE DA SILVA, Rg: 2071979-5, 

Filiação: Janete Silva da Silva, data de nascimento: 23/05/1996, 

brasileiro(a), natural de Erval Seco-RS, convivente. 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: DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a fundamentação 

supra, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO a acusada 

FRANCIELE DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 180, “caput” 

do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e 

atendendo, ainda, que se trata de ré primária, SUBSTITUO a pena privativa 

de liberdade por uma restritiva de direito, conforme permite o art. 44, §2º, 

do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE, a critério do Juízo das Execuções.CONDENO a acusada, 

ainda, ao pagamento das custas processuais, devendo o dinheiro dado 

como fiança (fl. 70) ser utilizado para a sua quitação, nos termos do art. 
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336 do Código de Processo Penal, desde que haja o trânsito em julgado da 

sentença condenatória.CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora se há objetos 

apreendido nos autos e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo requerimento, 

DECRETO a perda dos objetos em favor da União, devendo ser 

comunicada imediatamente à Direção do Fórum.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).Por fim, 

INTIME-SE, pessoalmente, o Ministério Público e a Defensoria Pública e, via 

DJE, a condenada revel.

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, 28 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443091 Nr: 8405-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SECRETARIA DA QUINTA VARA CRIMINAL DE VARZEA 

GRANDE, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, CLAUDEMIR 

ARAÚJO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LUIZ CARLOS DOS SANTOS - 

OAB:2989/TO

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, Rg: 

449125, Filiação: Aparecido dos Santos e Geni Brito dos Santos, data de 

nascimento: 02/09/1968, natural de Nova América-caarapó-MS, 

casado(a), operador de instituição factoring. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

Despacho/Decisão: “Consoante certidão inclusa nos autos (fls.184 e 189) 

o acusado LUIZ CARLOS DOS SANTOS que advoga em causa própria foi 

intimado pela imprensa via DJE (fls.184) e não foi encontrado no endereço 

fornecido (fls. 189). Patente, assim, que mudou de endereço e não 

comunicou este juízo o local onde poderia ser devidamente intimado para a 

ciência dos atos processuais. O réu LUIZ CARLOS DOS SANTOS já foi 

devidamente citado (fls. 155) e, portanto tem pleno conhecimento desta 

ação penal instaurada em seu desfavor. Dessa forma, com fundamento no 

art. 367, do Código de Processo Penal e de conformidade com o parecer 

ministerial, DECRETO A REVELIA de LUIZ CARLOS DOS SANTOS. JULGO 

RESTAURADO OS AUTOS. Verifico, ainda, que somente resta 

apresentação de memorais pela defesa dos acusados. DETERMINO, 

assim, que LUIZ CARLOS DOS SANTOS seja intimando pela via editalícia 

para apresentar a suas alegações finais. DECORRIDO o prazo sem que o 

acusado LUIZ CARLOS DOS SANTOS apresente suas alegações finais, 

devem os autos ser encaminhado para a Defensoria Pública para que 

apresente os memoriais em seu favor no prazo de 10 (dez)dias. 

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 536718 Nr: 8201-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ISNENGHI COSTA - 

OAB:23.314

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU MARCIO FERREIRA DE MORAES, Dr. 

RODRIGO ISNENGHI COSATA - OAB/MT 23.314,PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

POCESSO DESIGNADA PARA O DIA 03 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 528549 Nr: 3479-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA NEIVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15.410

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pela acusada SELMA 

NEIVA DE AQUINO (fl. 37/38) através de Advogado constituído, 

reservando-se o direito de analisar o mérito em sede de alegações.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe a acusada 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 516138 Nr: 22331-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO FERNANDES LEAL BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/0, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10.201/O OAB/MT

 Tendo em vista que o acusado não foi encontrado no endereço informado 

nos autos (161), INTIME-SE o seu advogado para, no prazo de cinco dias, 

informar o endereço atualizado de seu cliente.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, intime-se o réu pela via 

editalícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 269946 Nr: 9628-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO GOMES DA SILVA, ODIMAR 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT

 Objetivando dar cumprimento às diretrizes do Conselho Nacional da 

Justiça (Resolução nº 134 de 21/06/2011) e da Corregedoria-Geral da 

Justiça (Provimento nº 05/2017-CGJ) passo a examinar a viabilidade de 

pronto encaminhamento da arma de fogo/munições apreendidas nestes 

autos ao Exército Brasileiro.

Analisando os autos, observo que o Laudo Pericial encontra-se acostado 

nos autos (fl. 181/183), e constato, também, que a vítima do furto Jonas 

Cristino de Almeida possui o registro (vencido) da arma de fogo 

apreendida (fl. 150/150-v, 156/157 e 174).

Registro, por fim, que, até o momento, a vítima não solicitou a devolução da 

sua arma.

Destarte, a arma de fogo em situação irregular, necessariamente, deverá 

ser encaminhada ao Exército Brasileiro para a destinação pertinente.

Isto posto, DETERMINO o encaminhamento da arma de fogo/munições 

apreendidas ao Exército Brasileiro.
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INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 526477 Nr: 2278-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEY SANTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU SIDCLEI SANTOLIN DA CRUZ, Dr. WILLIAN 

MARCOS VASCONCELOS - OAB/MT 11323, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO, DESIGNADA PARA O DIA 03 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 14H00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 528092 Nr: 3182-78.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL HERMES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO FRANCO DE 

CAMPOS - OAB:10.745-B

 Cuida-se de Resposta à Acusação apresentada pelo réu MANOEL 

HERMES DE BARROS, o qual, por intermédio do seu advogado, suscita, em 

sede preliminar, a inépcia da denúncia e requer, no mérito, a sua 

absolvição (fl. 223/243).

A denúncia, ao contrário do sustentado pela defesa (fl. 223/243) 

preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo 

Penal, expondo os fatos de maneira clara e inteligível e, desta maneira, 

não pode ser considerada inepta.

Os demais argumentos apresentados pela defesa não trazem nenhuma 

das hipóteses que possam conduzir à sua absolvição sumária (art. 397 do 

Código de Processo Penal), bem como se confundem com o próprio mérito 

da ação penal e, desta forma, somente poderão ser avaliadas após a 

necessária instrução criminal.

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.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 328986 Nr: 25300-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDISNEY DA SILVA LOPES, WERLEY 

FERREIRA DOS SANTOS, ELVIS BRUNO DA COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 Considerando que foi revogada a prisão preventiva do réu WALDISNEY 

DA SILVA LOPES (fl. 153/153) e tendo em conta que ele está custodiado 

em Sorriso/MT (fl. 164), EXPEÇA-SE Carta Precatória àquele Juízo para 

proceder com a sua citação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 347576 Nr: 13923-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR OSÉIAS LUIZ FERREIRA OAB/MT SOB O 

N° 12860 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS 

NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 294593 Nr: 14743-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

OAB/MT SOB O N° 9552 PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE 

MANIFESTAR, NOS TERMOS DOS ARTS. 74 §3° E 410, AMBOS DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 515787 Nr: 22088-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE MELO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13280

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU JOÃO PEREIRA DE MELO NETO, Dr. FÁBIO 

FERREIRA SILVA - OAB/MT Nº 13.280, PARA COMPARECER PERANTE 

ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H00

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000339-26.2018.8.11.0002

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:

CUNHA & OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor é: 

Certifico que me dirigi até Avenida Iris de Siqueira, Bairro Jardim União, 

nesta cidade e lá estando e em virtude de não constar no mandado a 

quadra do endereço não foi possível proceder a Busca e Apreensão do 

veículo constante no mandado. faço devolução do mandado para os 

devidos fins. Dou fé. . ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos 

do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008990-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE CAMPOS ARRUDA (REQUERIDO)

 

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) 
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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.: 287256 Nr: 6577-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI GOMES DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 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 em Várzea Grande, na conta única 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331609 Nr: 336-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO, ANA KATIA 

SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 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 em Primavera do Leste, no processo 

1003691-81.2018.811.0037, na 2ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, 

na conta eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências, para cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433075 Nr: 2854-22.2016.811.0002

 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 FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CLAUDINO MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairrro Manga 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 Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270994 Nr: 12930-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA POMPEU DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 301665 Nr: 22429-55.2012.811.0002

 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 ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARLUCIA DE SOUZA CARTAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 211619 Nr: 7103-94.2008.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DONIZETE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 297446 Nr: 17883-54.2012.811.0002

 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: NERCIONE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S.A, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:16.227-A, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147386-SP, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:, FLAIDA 

BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB:96864MG, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:128341/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:MT 12.208-A, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG

 Procedo a Intimação da partes requeridos para pagar os honorarios, 

conforme sentença de fls 345.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333862 Nr: 2418-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUTON RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Christyan Gomide - 

OAB:7416
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 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, 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.

2. 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).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 231477 Nr: 11580-29.2009.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ELIZA BATISTA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333862 Nr: 2418-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUTON RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Christyan Gomide - 

OAB:7416

 Vistos, em correição.

.

1. Processo em ordem.

2. Aguarde-se o retorno do Aviso de Recebimento expedido nos autos.

3. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA Nº 349/2018-GRHFC 

(2ª Alteração) 

 

A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº. 856/2018-PRES de 03/07/2018, que fixou 

excepcionalmente o horário de expediente das Unidades Administrativas e Judiciárias da 

Justiça Estadual de Mato Grosso, no dia 06/07/2018 (sexta-feira) das 7h às 11h. 

 

ART. 1.º Alterar os horários de início e término do Plantão Semanal da Comarca de 

Cuiabá, bem como do Plantão Judiciário do Polo Cuiabá no dia 06/07/2018, estabelecido 

pela Portaria nº. 315/2018-GRHFC de 15/06/2018, das áreas cível e criminal da seguinte 

forma: 

 

ÁREA CÍVEL 

 

Das 19:01h do dia 30/06/2018 até as 06:59h do dia 06/07/2018 

Juiz(a): Drª. ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA 

GUTIERRES GIMENEZ 

 Juízo da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões 

Gestor: KATIÚSCIA MARCELINO CORREIA 

 Telefone(s): 3648-6445 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA 

  Telefone(s): 99661-5015 

PAULO RODRIGUES FERREIRA FILHO 

Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Das 11:01h do dia 06/07/2018 até as 11:59h do dia 13/07/2018 

Juiz(a): Dr. SÉRGIO VALÉRIO 

 Juízo da 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões 

Gestor: MIRELLI SILVA 

 Telefone(s): 3648-6455 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: VERA LÚCIA MARIA DE ARAÚJO 

  Telefone(s): 99661-5015 

ANA MAURA DE FREITAS 

Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 

 Telefone(s): 99997-5916 
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ÁREA CRIMINAL 

 

Das 19:01h do dia 30/06/2018 até as 06:59h do dia 06/07/2018 

Juiz(a):    Dr. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO 

                                                 Juízo da 4ª Vara Criminal 

Gestor:     FABRÍCIO FIGUEIREDO NASCIMENTO  

 Telefone(s): 3648-6185 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:                  ALEXANDRE GIRARD RIBEIRO DA SILVA 

 Telefone(s): 99642-8737 

 GICÉLIA PEDRA CAPIOTO 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Das 11:01h do dia 06/07/2018 até as 11:59h do dia 13/07/2018 

Juiz(a):    Drª. MÔNICA CATARINA PERRI SIQUEIRA 

                                                 Juízo da 1ª Vara Criminal 

Gestor:     ROSANA ALBUQUERQUE DUTRA 

 Telefone(s): 3648-6155 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:  ELIZANGELA DOS ANJOS SOARES FARIAS 

 Telefone(s): 99642-8737 

 REGIS LISBOA RODRIGUES 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às 

disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 

01/2017-CM. 

 

ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 

escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 

Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados 

na sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 

ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da 

Portaria no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 

notificando-os pessoalmente. 

 

Disponibilizado - 05/07/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10288  Caderno de Anexos - Página 3 de 5



ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio 

do Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça 

escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 

ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos 

réus presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro 

rápido”, bem como expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações 

judiciais da audiência de custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar 

todos os servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria 

secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em 

dia não  útil, sendo  um  deles  para o período matutino, das 8 às 13 horas, para 

recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 

ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 

(um) servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por 

dia de plantão, em dia não útil. 

 

ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 

Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, 

conforme artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com 

sua equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 

ART. 10º. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada 

do magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 

devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 

relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o 

magistrado encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 

ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, 

comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, 

cientificando à Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 

Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão 

pelo substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 

impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 

ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário 

Eletrônico, nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, 

os dados nela constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de 

Justiça - “link” plantão de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 
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Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da 

Magistratura, aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da 

Justiça, à Defensoria Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência 

desta, ainda, aos serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 

Registre-se e cumpra-se. 

 

Cuiabá, 4 de julho de 2018. 

 

(ASSINADO DIGITALMENTE) 

EDLEUZA ZORGETTI  MONTEIRO DA SILVA 

JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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