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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Divisão Administrativa

Portaria

PORTARIA N° 020/2018/DF

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei 4.964 de 

26 de dezembro de 1985 (COJE); CONSIDERANDO o fluxo de pessoas, 

quando da arrematação ou devolução de veículos ou motocicletas que 

pretendem a toda hora visitarem o pátio para verificar a situação em que 

se encontra o veículo, o que enseja o acompanhamento de servidores, por 

tratar-se de área restrita, que envolve todo o setor de segurança;

CONSIDERANDO o reduzido número de servidores lotados nos setores da 

Central de Leilões e Apreensões;

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o fluxo no atendimento da 

Central de Leilões e Apreensões, sem alterar o regular funcionamento do 

setor;

RESOLVE:

Art. 1°. FIXAR o horário das 14:00 às 17:00 horas, de segunda às sextas 

feiras, para o atendimento de pessoas que estiverem com determinação 

de devolução de veículos ou arrematantes em leilões.

 Art. 2º. AUTORIZAR aos interessados na retirada de 

veículos/motocicletas a fazê-lo somente mediante caminhão guincho ou 

veiculo adequado a tal.

Art. 3°. PROIBIR o acompanhamento de terceiros, tais como mecânicos e 

etc., junto ao estacionamento dos veículos apreendidos.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, intime-se e cumpra-se, remetendo-se cópias aos Gestores 

Judiciários e Leiloeiros.

Cuiabá (MT), 06 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739435 Nr: 36081-56.2011.811.0041

 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: LEONOR FREIRE DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

1.049,34 (um mil e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), a que 

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

separada, sendo R$524,67(quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

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

524,67(quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764735 Nr: 17391-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCYLENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:6199, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/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$ 

627,77 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta 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$ 214,34(duzentos e 

quatorze reais e trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761021 Nr: 13427-41.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, SELMA PAES - OAB:OAB/SP 183.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 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 

(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.: 785597 Nr: 39466-75.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALEXANDRE BONFATE

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

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-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 

(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 
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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.: 864369 Nr: 5121-15.2014.811.0041

 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: JULY ALEXSSANDRA SCHAEFER GOMES

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

SEGURO S/A

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

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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.: 731148 Nr: 27260-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

637,10 (seiscentos e trinta e sete reais e dez 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$ 223,67(duzentos e 

vinte e três reais e sessenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801666 Nr: 8100-81.2013.811.0041

 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: AMARILDO CORREA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, RODOBENS CAMINHÕES PERNAMBUCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP, 

THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS

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

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

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

3.929,14 (três mil e novecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), 

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

forma separada, sendo R$1.964,57(um mil e novecentos e sessenta e 

quatro reais e cinquenta e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.964,57(um mil e novecentos e sessenta e quatro reais e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780369 Nr: 33909-10.2012.811.0041

 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: MARCELO CORREA DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034/0, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA - OAB:OAB/MT 6.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6522, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214/DF, 

FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:11.264/MT, HELDA 

FERREIRA - OAB:9138/MT, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 

6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:OAB/MT 6.735, LUCIANO LUIS 

BRESCOVICI - OAB:6814 B / MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:11.795

 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$ 

563,31 (quinhentos e sessenta e três reais trinta 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$ 149,88(cento e 

quarenta e nove reais e oitenta 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.: 781932 Nr: 35551-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSENIR MENDES DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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 
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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.: 839719 Nr: 44196-95.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ZAITUM DO 

NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

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

devidamente INTIMADA à parte excepto, 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.: 902076 Nr: 31354-49.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSERDAN FELIPE FERREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822664 Nr: 28817-17.2013.811.0041

 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: MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/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.: 888116 Nr: 21973-17.2014.811.0041

 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: ALESSANDRO AMORIM MARAGON

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 700833 Nr: 35456-56.2010.811.0041

 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: JOCI MARI DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos 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$ 

622,24 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e quatro 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$208,81(duzentos 

e oito reais e oitenta e um 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.: 438048 Nr: 15693-69.2010.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 6 de 408



BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENINHO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUZA - OAB:6.990/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$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.: 758805 Nr: 11065-66.2012.811.0041

 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: FABIANE JORGE DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A, MOTOROLA 

INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311, FÁBIO 

ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAM - OAB:5933-B, MARCELO TOSTES 

DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/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.: 839728 Nr: 44205-57.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONE ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 7960, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

 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 

(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.: 820693 Nr: 26923-06.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIACIÇA GONÇALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS YOSHIHARU ARATANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:2776/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/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.: 906269 Nr: 34436-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSONNIN RIBEIRO DIÓGENES

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA LEITE - 

OAB:18532/O, BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA - OAB:17035/O, 

LUCIANA VERISSIMO GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO 

DE AQUINO - OAB:14250- A, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT, TANIA BARROS - OAB:OAB/SP 327245

 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.: 330627 Nr: 2309-10.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE ROCHA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECI ESPIRITO SANTO, NADIR APARECIDA 

BARBOSA, MARCO AURELIO FERREIRA DE ARAUJO, LUCILENE DE 

SOUZA SANTOS, IVO MARCELO CANAVARROS, DIVA ALVES 

DELGUIAGARO, CLEUDIMARA DA SILVA, AUGUSTINHA ESMERALDA DE 

SOUZA, DEBORA ANTONIA DA SILVA, IVONE GUEDES DOS SANTOS, 

ROSECLEIA PEREIRA HELLEBRANDT, WALDIRENE MELGUIADES DE 

ALCANTARA

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, KÁTIA CRISTINA T. C. DINIZ - 

OAB:4481/MT, KATIA CRISTINA T. DA C. DINIZ - OAB:4481, PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA - OAB:8062/MT

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

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

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

700,71 (setecentos reais e setenta 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$287,28(duzentos e 

oitenta e sete reais e vinte 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865147 Nr: 5710-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DE LIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MANOEL MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.845,37 (um mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete 

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.: 810315 Nr: 16811-75.2013.811.0041

 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: MAXWEE MARIO GARCIA DUARTE

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

593,78 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 180,35(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360982 Nr: 31083-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE SANTANA GUTH, FABIULA APARECIDA 

BENTO GUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD- NÉIA COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA, GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/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$ 

603,66 (seiscentos e três reais e sessenta e seis 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$190,23(cento e 

noventa reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734695 Nr: 31013-28.2011.811.0041

 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: ILSON RODRIGUES LEMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/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 
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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.: 813902 Nr: 20375-62.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:15085/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$ 

565,89 (quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 152,46(cento e 

cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432356 Nr: 12209-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO EVANGELISTA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM OPERADORA DE TELEFONIA MOVEL

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

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

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476 MT, MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - 

OAB:12.970-MS

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

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

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

594,81 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta 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$181,38(cento e oitenta e um reais e trinta 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.: 408516 Nr: 446-48.2010.811.0041

 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: FRANCISCO ESTENIO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Verissimo 

Gonçalves - OAB:8.270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

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

OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/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$ 

588,29 (quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$174,86(cento e 

setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa 

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

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454028 Nr: 25686-39.2010.811.0041

 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: EDINALDO DOS REIS FRANCISCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, KELMA REGINA 

BARBERATO - OAB:10.814-B/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, MARIANA RUZA - OAB:11882-B, MICHELLE FASCINI 

XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/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$ 

639,25 (seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco 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$225,82(duzentos 

e vinte e cinco reais e oitenta e dois 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):
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 Cod. Proc.: 1124742 Nr: 20792-10.2016.811.0041

 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: FMDSN, CASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Costa Leite - OAB:6.608, 

JÉSSICA MARÍLIA ALMEIDA SOUSA - OAB:OAB/MT 17.824-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Certifico que conforme solicitado em fls 99 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334474 Nr: 4902-12.2008.811.0041

 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: ALCIDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NASCIMENTO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

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

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$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.: 888454 Nr: 22207-96.2014.811.0041

 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: FABIANO MASSAVI DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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.: 770344 Nr: 23354-31.2012.811.0041

 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: LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197

 Certifico que conforme solicitado em fls 128 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811443 Nr: 17928-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELOSN P. DE OLIVEIRA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LOPES 

GONÇALVES - OAB:16.792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/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$ 

1.925,43 (um mil e novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$641,81(seiscentos e quarenta e 

um reais e oitenta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 641,81(seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) e R$ 

641,81(seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) para 

recolhimento da guia de custas multa, 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.: 902079 Nr: 31357-04.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ II SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO, 

DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 

8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383

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

devidamente INTIMADA à parte impugnantes, 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 
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do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828743 Nr: 34590-43.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

OAB:12.790-A/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 

(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.: 785602 Nr: 39471-97.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DE MATOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/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 

(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.: 417674 Nr: 4869-51.2010.811.0041

 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: ELIENE LAURINDO RUIZ MARTINEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

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

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

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

1.236,48 (um mil e duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$588,74 (quinhentos e oitenta e 

oito reais e setenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$618,24(seiscentos e dezoito reais e vinte e quatro 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.: 725058 Nr: 20753-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX MARQUES - OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/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$ 

2.875,62 (dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.437,81(um mil e quatrocentos e 

trinta e sete reais e oitenta e um centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.437,81(um mil e quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e 

um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014519 Nr: 29533-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120292 Nr: 18887-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DA SILVA MOTTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que conforme solicitado em fls 168 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853717 Nr: 56357-40.2013.811.0041

 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: DORACY MARIA REINERS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELESIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1307708 Nr: 10295-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR FLORIANO DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

I- Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por VALDECIR 

FLORIANO DA SILVA, por dependência aos autos da recuperação judicial 

da BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA E OUTRAS (Processo nº 

46354-55.2015.811.0041 – Código 1049831), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304093 Nr: 9438-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WÁLLACE KRUGER, 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:6565/MT, Gilson Souza Borges - OAB:1533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Em cumprimento à decisão retro procedo a intimaçao da devedora para se 

manifestar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1153051 Nr: 33097-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DOS SANTOS REIS, 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:6565/MT, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 28/29, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174817 Nr: 42038-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANGELA AMORIM DE NOVAIS, 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, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12.856 - 

OAB/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 72/73, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 12 de 408



Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1131891 Nr: 23834-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA - USA, SEBASTIÃO 

BELMIRO GARCIA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, MASSA 

FALIDA DE TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, HAROLDO DE MORAES JUNIOR - OAB:6208

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 192/194, sob pena de extinção 

e arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191608 Nr: 1918-40.2017.811.0041

 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: NATALIA RAMOS PEDROSO, AJ1 Administração 

Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:MT 15.412, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados à fl. 18, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1208875 Nr: 8050-16.2017.811.0041

 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: AGNALDO BENEVIDES PAIVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE S. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 16.518, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 10, verifico que não consta nos autos o instrumento 

de mandato e documentos pessoais do habilitante.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

regularizar sua representação processual, mediante a juntada de mandato 

que outorgue poderes a advogada (ERODILCE S. GUIMARÃES) para atuar 

junto ao presente feito, bem como proceder a juntada de seus documentos 

pessoais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1050611 Nr: 46710-50.2015.811.0041

 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 JOHN DEERE S/A, JOÃO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, LUIZ MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ 

MARTENS MENEGOL, RAQUEL MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, JOAO PAULO FORTUNATO - OAB:, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1121795 Nr: 19571-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORACY DE JESUS GONÇALVES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - OAB:OAB 11742

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293451 Nr: 5986-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JOSE DE ALMEIDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT 7.619

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1029029 Nr: 36306-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ANDRÉ TEIXEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 
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SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

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

 Visto.

Intimem-se as falidas para manifestação no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126876 Nr: 21673-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUTINO QUEIROZ MONTEIRO NETO, 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, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - OAB:13260

 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.

Intimem-se as falidas para manifestação no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1169517 Nr: 39964-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROMAS GODINHO, 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, PAULO ROMAS GODINHO - OAB:OAB/MT 

18.206

 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.

Intimem-se as falidas para manifestação no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174821 Nr: 42042-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

OAB:14948/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

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

 Visto.

Intimem-se as falidas para manifestação no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126268 Nr: 21417-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERCINO INACIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1135242 Nr: 25197-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI TEISUKE YAOITA REGALAU, 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, MILTON ALVES PEDROZO - OAB:17.137/MT

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

 Visto.

Intimem-se as recuperandas para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161074 Nr: 36405-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI LTDA - 

EPP, KATIA REGINA FRUEHAUF, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7.182/MT

 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.

Intimem-se as recuperandas para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1208165 Nr: 7823-26.2017.811.0041

 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: LEANDRO DA SILVA SOUZA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA DA SILVA VIANA - 

OAB:14.851 OAB/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.

LEANDRO DA SILVA SOUZA ingressou com o pedido inicial, objetivando 
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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$ 20.000,00, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/33).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 36/37 e 39/40).

Parecer do Ministério Público (fls. 41/42).

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$ 20.000,00, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0024588-72.2016.5.24.0081.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

LEANDRO DA SILVA SOUZA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 20.000,00, 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.: 1079561 Nr: 1261-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DONINI ME, 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:6565/MT, MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - OAB: 

9.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se o impugnante para, no prazo de 15 dias 

úteis, manifestar sobre as alegações da recuperanda de fls. 66/80 e do 

administrador judicial de fls. 82/83.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1008904 Nr: 27055-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN REGINA DAS NEVES ALMEIDA, LINDINALVA 

DAS NEVES ALMEIDA, 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, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - 

OAB:13744/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 35/36, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164665 Nr: 37807-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES 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, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:1.061 

OAB/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 16/17, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1109904 Nr: 14596-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA ASSIS DO NASCIMENTO, 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, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993-B

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 50/51, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72797 Nr: 1718-39.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CASA FACHADA LTDA, JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO DE SOUSA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THEREZINHA 

DE JESUS DA COSTA WINKLER - OAB:25730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT

 Face a todo exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:I) 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o contrato de 

comodato de fls. 1653/1671, firmado pela síndica e NEI RONDON e LÍDIA 

DA SILVA RONDON, qualificados à fl. 1653, que tem por objeto o imóvel 

situado na Av. Principal do Distrito Industrial de Várzea Grande (MT), 

quadra COM/6, lotes 11 a 18 e 29 a 36, com área de 22.400 m2, objeto da 

matrícula n.º 12.665, do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande.II) 
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Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o 

relatório apresentado pela antiga síndica às fls. 1623/1632 (volume 08), 

bem como sobre o relatório da nova síndica (fls. 1523/1559 – volume 07), 

e manifestação de fls. 1672/1676 (volume 08).III) Sem prejuízo da 

determinação supra, certifique o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO se a 

determinação contida no item “6” da decisão de fl. 1639/verso foi 

cumprida, promovendo o imediato cumprimento, em caso 

negativo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1135541 Nr: 25315-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

BIPAR ENERGIA S. A., BIMETAL INDUSTRIA METALURGIA LTDA, BIPAR 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT 

ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao crédito arrolado nos autos do processo de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

E OUTRAS, requerendo, em síntese, a exclusão do seu crédito por não se 

sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, ante a previsão contida no §3º 

do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

A recuperanda, manifesta sua concordância com a pretensão do 

Bradesco Consórcio S/A de exclusão de seu crédito da recuperação 

judicial (fl. 320).

 O Administrador Judicial é favorável a exclusão da lista de credores do 

crédito em comento, já que as próprias recuperandas concordaram 

expressamente com os argumentos apresentados pelo autor (fl. 322).

Parecer no Ministério Público (fls. 323/324).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Como se infere dos autos, a devedora, ora impugnada, não faz qualquer 

oposição à origem dos créditos, sua legitimidade, importância ou 

classificação, tal como estabelece o caput do art. 8º, da Lei 11.101/2005.

O Administrador Judicial também não se opõe ao acolhimento do pedido 

formulado, manifestando favorável a exclusão do crédito, “eis que o 

impugnante trouxe aos autos os documentos que demonstram a existência 

de garantia fiduciária em relação ao seu crédito” (sic – fl. 322).

Pelo exposto, determino a exclusão do crédito pertencente a BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, da relação de credores da 

recuperanda MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRAS, por 

não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Sem custas e honorários advocatícios por não haver contenciosidade.

Intime-se o administrador judicial para providências, e dê-se ciência ao 

Ministério Público.

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

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309888 Nr: 10832-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WINDER CESAR E SILVA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 7.649,91 (fls. 05), atualizado até 30/09/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 06/11/2015.

 Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

 Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1111946 Nr: 15506-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES OZORIO CORDEIRO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7.287

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 17/18, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191686 Nr: 1964-29.2017.811.0041

 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: NILA MARIA PIAZZA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, JAQUELINE PERES LESSI - OAB:15.343/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 82/83, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1157074 Nr: 34710-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELE TEIXEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - 

OAB:5092/MT

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

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 36/37, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191705 Nr: 1980-80.2017.811.0041

 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: JEAN MARCELLO CAPELLO, 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, JAIRO ANTÔNIO GONÇALVES FILHO - 

OAB:15.428/MT

 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.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 13/15, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309452 Nr: 10728-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, IVANIR IVO WICHROWSKI DIAS - OAB:34688

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

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 6.606,79 (fls. 24v e 25), atualizado 

até 12/06/2017, tendo sido a decretação da falência em 22/10/2014.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data da decretação da falência.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1171350 Nr: 40713-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA CONCEIÇÃO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

REZENDE - OAB:10955, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, trazer aos 

autos o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data do 

pedido de recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1308156 Nr: 10407-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SILVA FRANCO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

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

OAB:9229MT

 Visto.

I- Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MÁRCIO SILVA 

FRANCO, por dependência aos autos da falência da COTTON KING LTDA 

(Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, conforme 

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

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1111946 Nr: 15506-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES OZORIO CORDEIRO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7.287

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

 Vistos.

Por motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição para atuar nestes 

autos (NCPC, art. 145, I), assim como o fiz no processo principal.

À Secretaria para encaminhamento ao ilustre Juiz de Direito do Gabinete I.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1111946 Nr: 15506-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES OZORIO CORDEIRO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7.287

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

 Vistos.

Por motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição para atuar nestes 

autos (NCPC, art. 145, I), assim como o fiz no processo principal.

À Secretaria para encaminhamento ao ilustre Juiz de Direito I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191665 Nr: 1949-60.2017.811.0041

 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: DANIELLE CRISTINA GONÇALVES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 11/12, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199463 Nr: 4521-86.2017.811.0041

 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: FRANCISCA XAVIER MOURA CORREA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB: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.

Defiro o pedido retro, para tanto, concedo o prazo de 20 dias úteis para a 

juntada dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 13.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191667 Nr: 1950-45.2017.811.0041

 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: LUCELIA ALVES DE FREITAS SOUZA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 07/08, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199394 Nr: 4470-75.2017.811.0041

 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: TATIANE SILVA DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, EVANDRO TRINDADE DO AMARAL - 

OAB:12.043-B/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 13/14, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no prazo 

de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191706 Nr: 1981-65.2017.811.0041

 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: I.J. DE OLIVEIRA ALCANTÂRA LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

5.880A

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

 Visto.

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

parecer sobre o mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027810-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Cumpra-se integralmente a 

decisão de Id. 13079069, certificando-se quanto à tempestividade dos 

embargos. 2. Considerando que os embargos de declaração não possuem 

efeito suspensivo nos termos do artigo 1.026 do CPC determino a imediata 

expedição do mandado de reintegração de posse, tendo em vista que a 

decisão já foi proferida a mais de 5 meses e até o momento a secretaria 

não cumpriu a ordem, devendo o Sr. Gestor verificar e informar a este 

juízo o motivo pelo qual o processo não foi cumprido. 3. Indefiro desde 

logo a arguição de falsidade de documento uma vez que, trata-se apenas 

de erro material no teor da petição inicial que apontou como o imóvel 

registrado perante o 6º Ofício, quando na realidade trata-se de registro 

perante o 2º Ofício, sendo bastante fácil a percepção do erro material, 

pois a matrícula juntada sob Id. 9744697, consta a numeração de ordem 

92.023 do Livro 02, Ficha 01F perante o 2º Serviço Notarial e Registral. 

Cuiabá, 9 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019613-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Valdemir Rodrigues de Sousa (RÉU)

 

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

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

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

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

direito. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 65920 Nr: 11134-21.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIO LUIZ LUPATINI

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

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 743398 Nr: 40356-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA TENIS CLUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA MASTER TRAINING BY FITNESS 

LTDA, DOMINGOS FERNANDO CÔSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA - OAB:5022/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 25392 Nr: 5374-57.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR SUZETI DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100/MT, ANALADY CARNEIRO DA SILVA - OAB:9840/MT, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111, CLENILDE 

FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FELIPE CARDOSO 

DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, 

JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

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

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, 

WOLNEY CESA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 330214 Nr: 1957-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA - EUCATUR, JUCINEIDE PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIDE PEREIRA DA CRUZ, EMPRESA 

UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EUCATUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, PEDRO 

MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - 

OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, PEDRO 

MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - 

OAB:12249/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.: 936021 Nr: 52581-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA GONÇALINA DA SILVA SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Processo n° 52581-95.2014.811.0041

Código 936021

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar acerca do cumprimento espontâneo 

da sentença (fls. 88/92), e em caso de discordância colacione aos autos 

cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que entenda 

devida no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779851 Nr: 33344-46.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA

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

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n. 33344-46.2012.811.0041

Código: 779851

Vistos.

Ante o petitório de fls. 223/227, verifico que assiste razão à executada.

Desta feita, remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para 

RETIFICAÇÃO do cálculo devendo ser elaborado nos moldes da sentença 

de fls. 174/177, observando-se também o depósito realizado pela 

requerida (fl. 216).

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca 

do novo cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, 

NCPC).

Cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 219, no que tange a 

expedição de alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

incontroverso, conforme dados bancários declinados à fl. 222. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825233 Nr: 31244-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM VENANCIOS BUENO DE ALMEIDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 31244-84.2013.811.0041

Código 825233

Vistos.

O exequente pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando a 

desnecessidade da intimação pessoal da executada devido à revelia no 

processo de conhecimento (513, § 2°, IV, CPC). Arguiu que nos termos do 

art. 346, CPC, os prazos contra revel começam a contar a partir data da 

publicação de ato decisório em órgão oficial.

Requerendo ao final, a citação da executada por edital, incidência de multa 

e honorários advocatícios em 10%, bem como, o bloqueio de valores via 

BACENJUD (fls. 123/125).

Contudo, insta ressaltar que o cumprimento de sentença é uma nova fase 

do processo, e em conformidade com o art. 513, § 2°, II, o devedor que 

não possuir procurador constituído nos autos deverá ser intimado por 

carta com aviso de recebimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. Nos termos do art. 513, § 2°, II, 

CPC/2015, o réu que não tenha procurador constituído nos autos deverá 

ser intimado por carta com aviso de recebimento par cumprir 

voluntariamente a sentença, ainda que revel na fase de conhecimento. 

Mantida a decisão agravada que ordenou a intimação da ré antes de 

efetuar penhora e demais atos constritivos de bens. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS-AI: 70076900752 RS, Relator Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 07/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018).”

Desta feita, indefiro o pedido.

Intime-se o exequente para manifestar acerca do cumprimento espontâneo 

da sentença (fls. 126/129), e em caso de discordância colacione aos 

autos cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que 

entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418540 Nr: 5338-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:8360, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA ZANATA - 

OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, de fls. 327-331, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759064 Nr: 11342-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI BAGGIO DE CARVALHO, NILDO DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO VINICIUS LEITE CLEMENTINO, 

JAIR RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:4234-A

 Processo n° 11342-82.2012.811.0041

Código 759064

Vistos.

 Ante o petitório à fl. 163, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, devendo o feito receber o respectivo código 

(191).

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842746 Nr: 46756-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA KARLA LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14.367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS R. ROMANO JR - 

OAB:264.418

 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
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016036 Nr: 30159-92.2015.811.0041

 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: ENIS DALIA ALEXANDRINO LEBBOS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

 Na sequência o MM. Juiz proferiu sentença nos seguintes termos: 

“Vistos. HOMOLOGO o acordo entabulado, ao que julgo extinto o presente 

feito, na forma do que estabelece o art. 487, III do CPC. Sem custas. 

Honorários na forma estabelecida no acordo. Sentença publicada em 

audiência. Registre-se. Em razão da renúncia ao prazo recursal, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais e em 

específico o estabelecido pelo art. 611 da CNGC. Saem devidamente 

intimados. Às providências. Cumpra-se.” Nada mais, eu Anne Caroline dos 

Santos Pinto que o digitei.

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

Enis Dalia Alexandrino Lebbos Themis Lessa da Silva

Autor Advogado (autor)

Cab Cuiabá S/A Emilene Soyane da Silva Matos

Reú Advogado (réu)

Daiana Levi Altenhofen de Souza

Preposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035931 Nr: 39569-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDIARA SOUZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUDARIO DE ALMEIDA ARAUJO

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

ROCHA - OAB:15447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR 

- OAB:13879

 DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu sentença nos seguintes termos: “Vistos. Homologo a 

Renúncia ao direito, na forma do que estabelece o art. 487, III, “c” do CPC. 

Custas e honorários na forma estabelecida. Sentença publicada em 

audiência. Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados. 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Às 

providências. Cumpra-se.” Nada mais, eu Anne Caroline dos Santos Pinto 

que o digitei.

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

Indiara Souza Guimarães Simony Maria da Silva Rocha

Autor Advogado

Sudario de Almeida Araujo Ozana Baptista Gusmão

Reú Advogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062557 Nr: 52149-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENÓLIA FERREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095795 Nr: 8724-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERSON NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO 3384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 Aberta à audiência e tentada a conciliação entre as partes a mesma 

restou infrutífera, face a ausência de intimação pessoal do requerido. Em 

seguida a autora juntou carta de preposição ao que o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão: “Vistos. Inexiste nos autos comprovante da intimação 

pessoal do representante legal do requerido, conforme determinado na 

decisão saneadora de fls. 66/68. Assim sendo, declaro prejudicada a 

presente audiência, ao que REDESIGNO a presente audiência para o dia 

02.10.2018 às 14:00 horas. Ressalvo, ainda, que em consulta ao sistema 

APOLO não constatei certidão de intimação das partes quanto a decisão 

de fls. 66/68. Assim sendo, determino: i – Intime-se PESSOALMENTE o 

representante legal do requerido, consoante já determinado; ii – 

CERTIFIQUE se a decisão saneadora foi ou não publicada no DJE; iii – 

CERTIFIQUE se o requerido cumpriu o determinado no item “a” de fl. 68, 

juntando cópia do livro fiscal de entrada de produtos, relativos aos meses 

de agosto a setembro de 2015; iv – CERTIFIQUE a expedição do ofício 

determinado no item “b” de fl. 68, bem como a existência ou não de 

resposta da SEFAZ. Saem os presentes devidamente intimados. Às 

providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 742898 Nr: 39835-06.2011.811.0041

 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: M. KOSEKI DE CAPUA ME

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

DE CRÉDITO LTDA, SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414, PEDRO 

CORREA FRANCO - OAB:22.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, DANILO ROSSI - OAB:282.542/SP, MARCELO 

MOREIRA DE SOUZA - OAB:140.137/SP

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar suas alegações finais. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729274 Nr: 25265-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA BATISTA DE ARRUDA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL GERMANO DE 

CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 17.002, WILMARA APARECIDA 

SANTOS - OAB:

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

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

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

434/437. Nada mais.

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013477-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004724-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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: 1002830-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

3T HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037792-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927/O-O (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006295-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROSA DE MORAES ALENCASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004849-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010411-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULENO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019775-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006899-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022501-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022699-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037077-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CRISTIAN FRANCO TORRETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017177-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBSON FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018527-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE THEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023118-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000699-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012400-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARIA COELHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015328-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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N. C. A. (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012867-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEIXEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003143-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDARIO SILVA PEREIRA GEMEOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021671-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005279-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR OS EMBARGOS 

MONITÓRIO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018613-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019808-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCI MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESARIO DE ARRUDA MARTINS (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024636-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA VIRGINIA THOMAZ OAB - PR0018095A (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição, no 
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prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006634-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ GAUDENCIO FRERES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

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 a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016832-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016832-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IZABELA MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 

08h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018511-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. P. -. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. B. (RÉU)

R. J. D. L. P. (RÉU)

A. A. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018511-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME RÉU: THEODORA DURLO BARCELOS, 

ALINE ARAUJO BARCELOS, RENATO JOSE DE LEONARDO PINTO 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o contrato estabelecido 

entre as partes; ii) Indique os endereços eletrônicos do autor e do réu (art. 

319, II, do CPC); iii) Comprove o recolhimento das custas judiciais. Advirto 

ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Em se tratando 

do inciso “iii”, acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018536-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. P. -. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. D. F. (EXECUTADO)

P. D. B. F. (EXECUTADO)

M. G. D. F. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018536-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME EXECUTADO: PATRICIA FATIMA DE 

FARIA, MARIA GABRIELA DE FARIA BALBUENA, PEDRO DIONISIO 

BALBUENA FERNANDES Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Corrija o polo 

passivo da ação, limitando-se aos genitores da criança beneficiária dos 

serviços escolares; ii) Indique os endereços eletrônicos do autor e do réu 

(art. 319, II, do CPC); iii) Comprove o recolhimento das custas judiciais. 

Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Em se tratando 

do inciso “iii”, acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019432-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA ARAUJO DA SILVA FAZION (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019432-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SIMONE APARECIDA ARAUJO DA SILVA FAZION RÉU: PATRICIA 

APARECIDA FERREIRA Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junto ao autos seus 

documentos pessoais e comprovante de residência; ii) Indique os 

endereços eletrônicos do autor e do réu (art. 319, II, do CPC); iii) 

Apresente o contrato de financiamento junto à caixa econômica, bem 

como o histórico atualizado dos pagamentos realizados e da dívida 

existente; iv) Apresente os comprovantes da dívida junto à empresa 

Elo/Gold Empreendimentos, de maneira legível e atualizada; v) Demonstra 

as dívidas de IPTU existentes relacionadas ao imóvel em comento, de 

maneira legível e atualizada; vi) Junte aos autos documentos que 

comprovem sua hipossuficiência financeira Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Em se tratando do item “v”, o não 

atendimento da providência acarretará o indeferimento da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017525-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA ALCIATI THOME BIANCHI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017525-42.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE RÉU: CAMILLA ALCIATI THOME BIANCHI Intime-se a Requerente 

para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial nos termos do 

art.99, §2º do CPC, devendo juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016859-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR COSTA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016859-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADEMIR COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/09/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de julho de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032206-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYLENE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O (ADVOGADO)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (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), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018599-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA THOMAZ SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GIRARDI OAB - DF04225 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO)

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768783 Nr: 21697-54.2012.811.0041

 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: ELCIO PEDROSO DA SILVA, MARIA DAS DORES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, GOLDEM 

GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT, SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 299550 Nr: 12974-22.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERUZO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESIO ANTONIO BAZZONI E CIA. LTDA., 

BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, LEONICIO DOS REIS SALES - OAB:5.896/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1080764 Nr: 1924-81.2016.811.0041

 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: ADNEI MOREIRA MARTINS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUE AMARAL - 

OAB:13.598/MT, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 824731 Nr: 30776-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA DOMINGOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.891 MT

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

OAB:3473-A, GELSON MENEGATTI FILHO - OAB:8594/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12.029, JULIANO RODRIGUES GIMENES - 

OAB:7.064/MT, PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - 

OAB:17716/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 6681-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 Posto isso, determino a expedição de ofício ao 1º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Cotriguaçu - MT, para que proceda com as 

baixas das penhoras efetuadas nas matrículas sob o nº. 06, 045, 0300, 

0786, 1.046, 1.067, 1.068, 1.069, 1.074, 1.075, 1.076, 1.077, 1.078, 1.079, 

1.080, 1.081, 1.082, 1.083, 1.084, 1.086, 1.134, 1.151, 1.200, 1.329, 1.330, 

1.331, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.763, 2.580, 2.581, 2.621, 

2.794, 2.826, 3.011, 3.159, 3.210, 3.211, 3.229, 3.309, 3.315, 3.353, 3.354, 

3.441, 3.564, 3.768, 3.812, 3.843, 3.927, 3.930, 3.931, 3.932, 3.933, 3.934, 

3.935, 3.937, 3.938, 3.939, 3.940, 3.942, 3.943, 3.944, 3.945, 3.946, 3.947, 

3.948, 3.949, 3.950, 3.951, 3.952, 3.953, 3.954, 3.955, 3.956, 3.957, 3.958, 

3.959, 3.960, 3.961, 3.963, 3.964, 3.964, 3.965, 3.966, 3967, 3.968, 3.969, 

3.971, 3.972, 3.974, 3.975, 3.976, 3.977, 3.978, 3.979, 3.980, 3.981, 3.982, 

3.983, 3.984, 3.985, 3.986, 3.988, 3.989, 3.990, 3.991, 3.992, 3.993, 3.994, 

3.995, 3.996, 3.997, 3.998, 3.999, 4.000, 4.001, 4.002, 4.003, 4.004, 4.005, 

4.006, 4.007, 4.008, 4.009, 4.010, 4.011, 4.012, 4.013, 4.014., 4.015, 

4.016, 4.017, 4.018, 4.019, 4.020, 4.021, 4.022, 4.023, 4.024., 4.025, 

4.026, 4.027, 4.028, 4.029, 4.030, 4.031, 4.032, 4.033, 4.034., 4.035, 

4.037, 4.038, 4.039, 4.040, 4.041, 4.042, 4.043, 4.044., 4.045, 4.046, 

4.047, 4.048, 4.049, 4.050, 4.051, 4.052, 4.053, 4.054., 4.055, 4.056, 

4.057, 4.058, 4.059, 4.060, 4.061, 4.062, 4.063, 4.064., 4.065, 4.066, 

4.067, 4.068, 4.069, 4.070, 4.071, 4.072, 4.073, 4.074., 4.075, 4.076, 

4.077, 4.078, 4.079, 4.080, 4.081, 4.082, 4.083.Por fim, intime-se a parte 

exequente para manifestação da petição de documentos de fls. 388/1088, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1294666 Nr: 6424-25.2018.811.0041

 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: SIDNEY ALVES DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA - 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 

embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1290534 Nr: 5081-91.2018.811.0041

 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: IVO ENO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549-0, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 

embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 433894 Nr: 13162-10.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, JOÃO NEPOMUCE, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310728 Nr: 11025-74.2018.811.0041

 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: DENISE APARECIDA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA - 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se aos autos sob o n.º 6681-51.1998.811.0041 - Cód. 87664.

Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 

embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310733 Nr: 11029-14.2018.811.0041

 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: SIDNEY CANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se aos autos sob o n.º 6681-51.1998.811.0041 - Cód. 87664.

Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 

embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310734 Nr: 11030-96.2018.811.0041

 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: PEDRO BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se aos autos sob o n.º 6681-51.1998.811.0041 - Cód. 87664.

Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 

embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310735 Nr: 11031-81.2018.811.0041

 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: CARLOS ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se aos autos sob o n.º 6681-51.1998.811.0041 - Cód. 87664.

Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 

embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310736 Nr: 11032-66.2018.811.0041

 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: JAIME DUARTE, ROBSON FUJIMORI, MÉDICE TERUYUKI 

FUJIMORI, EVANIR MORO, JULIANY MÔNICA DA SILVA, A. MANOEL DA 

SILVA & CIA LTDA - EPP, MUNICÍPIO DE JURUENA/MT, SANDRA JOSY 

LOPES DE SOUZA, JÉSSICA KARLA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA - 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se aos autos sob o n.º 6681-51.1998.811.0041 - Cód. 87664.

Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 

embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310737 Nr: 11033-51.2018.811.0041

 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: ADILSON IVO DALPISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se aos autos sob o n.º 6681-51.1998.811.0041 - Cód. 87664.

Considerando que nos autos de execução sob o cód. 87664 foi 

determinada as baixas das penhoras dos imóveis junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu – MT, intime-se a parte 
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embargante para que informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021048 Nr: 32442-88.2015.811.0041

 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: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARATÃO RACING COM. SERV. DE MOTOS 

LTDA - ME, LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO, ELENICE SOARES 

CUNHA, EGMAR PEREIRA DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035698 Nr: 39448-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL, SUL INVEST SECURITIZADORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 Apense-se aos autos sob o n.º 39448-49.2015.811.0041 - Cód. 1035698.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825102 Nr: 31114-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMA FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA 

SERRALHERIA LTDA, LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MEGA CONSTRUÇOES E 

INCORPORAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 10682530000110. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do devedor para pagar o débito no valor da 

condenação (R$ 10.466,50 - dez mil, quatrocentos e sessenta e seis reais 

e cinquenta centavos) no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver. Em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

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

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Despacho/Decisão: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.Intime-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 28 de junho de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933198 Nr: 51023-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA KOHLHASE RODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSALVO DE BARROS COSTA, Cpf: 

11575468115, Rg: 899821-37, Filiação: José Barbosa da Costa e Rosa de 

Barros Costa, brasileiro(a), solteiro(a), arquiteto. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIO DE 

PROFISSIONAL LIBERAL proposta por Cláudia Kohlhase Roda em 

desfavor de Rosalvo de Barros Costa. Alega a autora que prestou 

serviços profissionais realizando projetos de arquitetura/urbanismo para o 

requerido no período compreendido entre os meses de setembro a 

dezembro de 2009 e que não obstante isso, na entrega do último projeto o 

contratante/requerido negou-se a pagá-la alegando que as prefeituras não 

estavam repassando os pagamentos. Após realizar a descrição dos 

projetos realizados, alega que a dívida do requerido para com ela perfaz 

na quantia de R$ 7.045,00 (sete mil, e quarenta cinco reais), que corrigido 

perfaz na quantia de R$ 15.479,84 (quinze mil, quatrocentos e setenta e 

nove reais e quarenta e cinco centavos). Por fim, após as formalidades 

legais, requereu seja a ação julgada procedente, declarando-se o crédito 

do autor no montante assinalado, a ser corrigido.Requer ainda a 

condenação do réu nas custas processuais e honorários de advogado.

Despacho/Decisão: Restaram infrutíferas a busca de endereços do 

requerido nos sistemas Renajud, Bacenjud e operadoras de 

telefonias.Dessa forma, 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.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, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 28 de junho de 2018
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Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949510 Nr: 60017-08.2014.811.0041

 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: ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., 

VALDOMIRO PAZINI

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

EPP, ITAMAR MESSIAS PEREIRA, MARTA LEAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE MACIEL DA CUNHA - 

OAB:17.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA EPP, CNPJ: 12676823000110, atualmente em local incerto e não 

sabido ITAMAR MESSIAS PEREIRA, Cpf: 05049741149, brasileiro(a), 

casado(a), engenheiro/arquiteto urbanista, empresár e atualmente em local 

incerto e não sabido MARTA LEAL ANTUNES, Cpf: 70254176100, 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 98.506,62 (Noventa e 

oito mil e quinhentos e seis reais e sessenta e dois centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de fls. 157.Expeça-se edital de citação 

com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades 

legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no 

átrio do Foro, certificando-se nos autos.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nomeio o defensor público oficiante nesse Juízo para 

ofertar resposta, no prazo legal.Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por 

ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA em desfavor de IMPAR 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP e seus sócios/representantes 

Itamar Messias Pereira e Marta Leal Antunes. Alega o autor que em 

decorrência inadimplência de 30 duplicatas emitidas para a aquisição de 

produtos listados em nota fiscal eletrônica anexada à inicial, o requerido 

lhe deve o quantum de R$ 98.506,62 (noventa e oito mil, quinhentos e seis 

reais e sessenta e dois centavos) atualizado até 18.12.2014. Pretende, 

assim, seja a ação julgada procedente, admindo as notas fiscas, os 

comprovoantes de recebimento de mercadorias (canhotos), bem como o 

aceite das duplicatas, como documento hábil para a comprovação da 

relação comercial havida entre as partes, assim como o inadimplento das 

duplicatas acima mencionadas. Pretende, por fim, seja determinada a 

expedição do mandado para pagamento, no prazo de 15 dias, no valor de 

98.506,62, bem como demais atos próprios deste procedimento especial.

Cuiabá, 03 de julho de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065408 Nr: 53378-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HENRY ANDRADE SILVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R.R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

Cpf: 34035834149, Rg: 05958660, brasileiro(a), casado(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 ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS 

proposta por Cid Imóveis LTDA e George Henry Andrade Silva em 

desfavor de Janete Gomes Riva (fiadora) e Celia Martins Pereira de 

Carvalho (locatária). Em suas razões aduzem os autores que o imóvel do 

qual são proprietários foi locado à requerida pelo prazo de 60 (*sessenta) 

meses, com início em 10/04/2014, pelo valor mensal de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) ficando como encargo da locatária também o pagamento de IPTU 

e consumo de água e energia elétrica; que a requerida, ainda locatária do 

imóvel, se encontra inadimplente com os alugueres dos meses de abril à 

outubro de 2015, IPTU/2014 (proporcional a 5 meses) e água (CAB), o 

que, corrigido até 27/10/2015, somam a importância de R$ 87.651,34 

(oitenta e sete milm seiscentos e cinqueta e um reais e trinta e quatro 

centavos). Por fim, requer após todas as formalidades legais seja a ação 

julgada totalmente procedente a fim de decretar a rescisão do contrato de 

locação, bem como a condenação ao pagamentos dos alugueres e 

encargos vencidos e vincendos, estes até a data da efetiva 

desocupação, acrescida de multa moratória e juros, bem como, as custas 

processuais e honorários advocatícios, calculados em 20% do valor da 

causa.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de fls.77Assim, 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, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 28 de junho de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132746 Nr: 24175-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, 

LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE SAMPAIO LARA, ORLANDO PIZZI 

FILHO, RICARDO PIZZI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO PIZZI NETO, Cpf: 36147753649, 

divorciado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS proposta por Bel Lar Compra e Venda de Imóveis LTDA e 

Lenibel Strobel Moreira da Silva em desfavor de True Requerido(a) 

Ariadne Sampaio Lara, Orlando Pizzi Filho e Ricardo Pizzi Neto. Alegam os 

autores que decorrente do descumprimento do contrato de locação do 

imóvel denominado "apartamento residencial, situado na Rua Oriente 

Tenuta, 138, apto. 1502, ed. Coral Gables, Bairro Consil, Cuiabá-MT", no 

valor de 1.700,00 (mil e setecentos reais mensais), os requeridos devem a 

importancia de R$ 7.674,45, corrigida até 13/06/2016 e honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.534,89 (hum mil, quinhentos e trinta e quatro 

reais e oitenta e nove centavos). Por fim, após as formalidades legais 

requereu os benefícios da justiça gratuita, seja julgado procedente o 

pedido, a fim de condenar as requeridas a pagarem a importância de R$ 

9.209,34 (nove mil, duzentos e nove reais e trinta e quatro centavos), 

atualizada e honorários de advogado no importe de 20%.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de fls.80Assim, 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, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 28 de junho de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 91486 Nr: 924-09.1980.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÁTRIA CIA BRASILEIRA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETELVINO CALIXTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 354, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173004 Nr: 41310-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA ROCHA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1055254 Nr: 48885-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON MICHAEL LIMA DOS ANJOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 140/153, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038324 Nr: 40727-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVAN FERREIRA RAMALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 140/153, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925928 Nr: 47081-48.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO MAIA VINAGRE

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

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1282322 Nr: 2496-66.2018.811.0041

 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: ANDREIA SCALDELAY MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO TENUTA FILHO, SUELI ORRIGO 

TENUTA, ELIZABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA, JOSÉ VILELA DA 

FONSECA, ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA, ROSALIA DE FATIMA 
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TENUTA, REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA, ESTEVÃO MANOEL 

ALVES CORREA, ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:16863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 810553 Nr: 17045-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais ajuizados por WELTON 

ALMEIDA DA SILVA em desfavor de LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA para DETERMINAR que a requerida proceda com a 

entrega da obra em favor da parte autora, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias. Fixo multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitada à R$ 

100.000,00 ( cem mil reais). Face à extensa sucumbência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no valor de 10% sobr eo valor da causa, nos termos do art. 

85,§§2º e 3º do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1026519 Nr: 35050-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. B. S. MACEDO E CIA LTDA., BRUNO VILAS BOAS 

SAMPAIO MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil (CPC), julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

pela autora para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 3.294,65 

(três mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos.b) DETERMINAR ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, a exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação ao débito oriundo da empresa “VIVO S/A”, 

no prazo de 5 (cinco) dias.c) CONDENAR a empresa demandada ao 

pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

extrapatrimoniais.Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 868342 Nr: 8225-15.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE EVA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, 

JOSIANE PEREIRA DO NASCIMENTO, CLAUDINEI PEREIRA DO 

NASCIMENTO, VALERIA PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, nos moldes do Art. 487, I, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, rejeitando o pedido de Indenização por 

invalidez parcial permanente pelo Seguro DPVAT e extinguindo a presente 

ação. Condeno ainda a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. Contudo, face 

ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade para ela, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909024 Nr: 36164-67.2014.811.0041

 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: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

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

SILVA - OAB:6.565-MT

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento 

no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória ajuizada por MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA 

S/A em face de ABS LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA para condenar o 

requerido ao pagamento de R$ 9.514,15 (nove mil quinhentos e quatorze 

reais e quinze centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a 

contar da data do vencimento das parcelas individuais.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado da presente demanda, fica constituído de pleno direito o título 

executivo judicial, prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do 

CPC).Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022963-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO BONFIM DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1022963-83.2017.8.11.0041 Valor causa: R$ 10.000,00 Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: EVANILDO BONFIM DE 

ALMEIDA RÉU: IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) AUTOR: EVANILDO BONFIM DE ALMEIDA 

, RÉU: IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. DESPACHO proferido nos autos e a 

seguir transcrito. DESPACHO:Expeça-se edital de citação com prazo de 30 

(trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no 

art. 257 do CPC/2015, 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. 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, ROSANGELA GOMES BEZERRA , digitei. 

CUIABÁ, 19 de março de 2018. MARCIA SUZANA CHUPEL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

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: 1018967-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEI NAZARIO CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018967-43.2018.8.11.0041. AUTOR: ZULEI 

NAZARIO CANDIDO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Zulei Nazario Candido 

contra Energisa – Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Alega a 

requerida que é titular da Unidade Consumidora 6/254511-9 e que a média 

de consumo da sua residência jamais ultrapassou 230 kW, o que equivale 

ao valor médio de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por mês. Ocorre que 

no mês de maio/2018, imotivadamente, o consumo se elevou para 323 kW, 

equivalente a R$294,84 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e 

quatro centavos), mas ainda assim a autora realizou o pagamento; 

contudo, no mês de junho/2018 recebeu uma fatura no valor de 

R$1.055,94 (mil e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). 

Tendo em vista que as cobrança ultrapassam o razoável e está muito 

acima do consumo real, pretende a parte autora a concessão de liminar a 

fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicadas na inicial, em 

relação à fatura do mês de junho/2018. DECIDO. No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente porque o histórico de faturas (Id. 13929232) 

demonstra que no período compreendido entre junho/2017 a abril/2018 a 

média de consumo da autora variou entre 189 kW e 230kW, sendo que a 

fatura máxima equivale ao montante de R$173,01 (cento e setenta e três 

reais e um centavo) O perigo de dano exsurge da possibilidade de 

suspender o serviço essencial da parte reclamante em função de 

cobranças supostamente indevidas. Por fim, não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto 

sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos 

do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo 

revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO que a reclamada SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidoras 

indicada na inicial – UC 6/254511-9, em relação à fatura questionada, e 

caso já o tenha feito, RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas o fornecimento de energia à unidade consumidora acima citada. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 04/09/2018, às 11:30h – Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida 

entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, 

VIII, do CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como 

mandado, devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 03 de 

julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019447-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PRISCILA SOARES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019447-21.2018.8.11.0041. AUTOR: KAREN 

PRISCILA SOARES COSTA RÉU: CLARO S/A Trata-se de ação 

declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais 

c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Karen Priscila Soares Costa 

em face de Americel – Claro S/A. Relata a Reclamante que possui uma 

linha telefônica junto à requerida, sob o n. (65)99275-5427, na modalidade 

pré-pago. Ocorre que em 05/01/2018 constatou que seu celular não 

estava realizando e recebendo chamadas, motivo pelo qual entrou em 

contato com a requerida e foi informada sobre a existência de um débito 

no valor de R$370,58 (trezentos e setenta reais e cinquenta e oito 

centavos). Alega que desconhece tal débito, tendo em vista que sua linha 

telefônica opera apenas na modalidade pré-paga. Desta forma, requer a 

concessão de tutela de urgência para que a Reclamada se abstenha de 

incluir o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito até o 

deslinde final da ação. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar em partes, eis que traz aos autos documentos 

que demonstram o fundamento relevante da demanda. O justificado receio 

de ineficácia do provimento final é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pelo cerceamento do uso da linha telefônica e de possível 

inscrição negativa no nome da parte reclamante. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente à inclusão. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, determinando que a reclamada SE ABSTENHA de lançar o nome da 

parte reclamante nos bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao 

débito questionado nos autos, e caso tenha efetivado a inscrição que 

proceda à exclusão no prazo de 48 horas, em relação aos débitos 

questionados neste feito, e TOME AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS para 

possibilitar o funcionamento da linha telefônica (65)99272-5427, na 

modalidade pré-pago, no prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 10 de setembro de 2018, às 10h30, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de julho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019245-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON FONSECA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019245-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDELSON FONSECA MONTEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EDELSON FONSECA 

MONTEIRO em face de ENERGISA – CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A. Alega o autor que em julho/2018 requereu o 

cancelamento dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora 

6/2576822-7, tendo em vista que o imóvel está localizado na zona rural e 

não é mais utilizada pelo autor. Ocorre que ao tentar contratar um 

financiamento, descobriu que seu nome encontrava-se negativado pela 

empresa requerida, com a justificativa do inadimplemento das contas de 

luz do mês de julho/2017, agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017. 

Pretende, assim, a concessão de tutela de urgência para determinar a 

suspensão da cobrança de tais débitos e a exclusão do seu nome junto 

aos órgãos de restrição. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não 

merece prosperar frente à ausência dos requisitos da medida pretendida. 

O autor alega que requereu o desligamento da UC 6/25768227 desde o 

mês de julho/2017 pelo protocolo de n. 43937850, contudo, mesmo após o 

cancelamento, a requerida continua a enviar as faturas de consumo. 

Contudo, em consulta ao site da requerida, verifica-se que o referido 

protocolo de solicitação foi realizado apenas em 11/10/2017, levando a 

crer que as cobranças realizadas anteriormente são devidas. Destarte, 

prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar 

convicção mais segura a respeito da questão. Assim, ausente um dos 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 10 de setembro de 2018, às 10:00h – Sala: 

Conciliação 02, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 04 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019536-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ANDRADE SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019536-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 
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RAFAELA ANDRADE SANTI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Cuida-se de MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR PARA 

SUSPENDER/ CANCEAR LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL 

ajuizada por RAFAELA ANDRADE SANTI contra BANCO BRADESCO S/A. 

Alega a parte requerente que firmou com a requerida um Instrumento 

Particular de Financiamento para aquisição de bem imóvel, venda e compra 

e constituição de alienação fiduciária registrado sob o n.° 000771434-3 

(anexo), no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), prazo 

de 360 (trezentos e sessenta) meses, cujo objeto é o financiamento de um 

apartamento residencial e uma garagem simples extra, respectivamente, 

matriculados sob os números 84.530 e 84.577 no 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá. 

Ocorre que desde fevereiro/2017 não está conseguindo liquidar as demais 

parcelas do financiamento e atualmente a dívida corresponde ao montante 

de R$47.560,27 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e 

sete centavos). Conta que enviou propostas de pagamentos à instituição 

bancária, mas não obteve resposta e, para sua surpresa, descobriu que 

seu imóvel está arrolado em um leilão extrajudicial que irá ocorrer em 

12/07/2018. Requer, que seja concedida a medida cautelar para cancelar 

a realização do LEILÃO dos imóveis matriculas 84.530 e 84.577 até o 

julgamento do mérito da presente ação. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Regra geral, a tutela cautelar provisória de urgência pressupõe a 

averiguação no caso concreto dos requisitos que lhe são próprios. O juízo 

de admissibilidade da pretensão é feito em cima da constatação dos 

requisitos exigidos para obtenção da própria tutela cautelar, quais sejam: o 

fumus boni iuris que corresponde à plausibilidade do direito invocado e o 

periculum in mora, que se refere à ineficácia do provimento final em razão 

da demora. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar 

merece acolhimento. Verifica-se a v no caso em tela que a autora adquiriu 

o imóvel em 14/08/2015, tendo pago uma entrada correspondente a 

R$369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais) e financiado o valor 

restante de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis reais), junto à instituição 

requerida. Ademais, por meio do documento de Id. 13991370, constata-se 

que o imóvel está na iminência de ser leiloado no dia 12/07/2018, com 

lance inicial equivalente a R$243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil 

reais). Portanto, constata-se os preenchimentos dos requisitos da medida. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso já se manifestou: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE ATOS 

EXPROPRIATÓRIOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO (CRÉDITO PESSOAL) COM GARANTIA DE BEM 

IMÓVEL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO 

DAS PARCELAS EM ATRASO E SUSPENDER LEILÃO EXTRAJUDICIAL – 

DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR 

DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 526, DO CPC – REJEIÇÃO – 

CONSIGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO ATUALIZADO E ACRESCIDO DE 

JUROS – CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS – PAGAMENTO DE 80,55% DO 

CONTRATO – BOA FÉ EVIDENCIADA – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL E 

DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA INVERSO – PRINCÍPIO DA 

PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.O 

descumprimento do art.526 do CPC deve ser comprovado por meio de 

certidão cartorária específica. Ausente tal prova, imperiosa a cognição do 

recurso. Se, constatado que a autora consignou em juízo o valor das 

parcelas em atraso, devidamente atualizado e acrescido de juros, bem 

como que continuou a realizar as consignações – tendo sido quitadas 29 

(vinte e nove) das 36 (trinta e seis) prestações do contrato, o que totaliza 

80,55% do débito – resta demonstrada a verossimilhança das alegações 

da agravada, bem como evidenciada a boa fé e intenção da mutuaria em 

honrar o contrato. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 

assim como da irreversibilidade da tutela, in casu, opera-se de forma 

inversa, tendo em vista o risco de perecimento do direito que se visa 

proteger e dos efeitos materiais e morais da inversão da posse do bem. 

Nesta hipótese, convém prestigiar o princípio da conservação do contrato, 

o qual se fundamenta na função social dos negócios jurídicos (art. 421 do 

CC), a fim de permitir o desenvolvimento econômico e social da sociedade. 

(AI 100055/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 

15/07/2014). O perigo de dano exsurge dos prejuízos que a autora poderá 

suportar caso o imóvel vá a leilão, como por exemplo, a perda do bem pelo 

qual já pagou cerca de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total. 

Por fim, entendo necessária a prestação de caução correspondente à 

R$47.560,27 (quarenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e vinte e 

sete centavos), valor correspondente à divida atualizada. Por outro lado, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, DEFIRO o pedido liminar, e determino o cancelamento do 

leilão dos imóveis matriculados sob os números 84.530 e 84.577 no 5º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá, até ulterior deliberação. Assim, o requerente deverá 

formular o pedido principal a ser apresentado nos mesmos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 308, CPC). Cite-se a parte requerida para no prazo 

de 05 (cinco) dias contestar a presente ação, sob pena de revelia e 

confissão ficta quanto à matéria de fato (CPC, art. 344 e 307), indicando 

as provas que pretende produzir, conforme o disposto no art. 306 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018599-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA THOMAZ SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018599-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LETICIA THOMAZ SANTIAGO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por LETÍCIA 

THOMAZ SANTIAGO contra IUNI EDUCACIONAL S/A. Alega, para tanto, 

que é acadêmica do curso de medicina oferecido pela requerida desde 

janeiro de 2014, sendo que a mensalidade de seu curso é 100% (cem por 

cento) paga através de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), através do contrato n. 332.508.939. Ocorre que desde o mês de 

março de 2018, a requerida vem realizando lançamentos mensais de 

cobrança no valor de R$2.252,54 (dois ml duzentos e cinquenta e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos), sem qualquer justificativa plausível. 

Assim, pretende, em sede de tutela de urgência, que a parte ré suspenda 

toda e qualquer cobrança além das que já são suportadas 100% pelo 

FIES; realize a rematrícula da parte autora no 2º semestre de 2018; 

promova o aditamento do contrato do FIES 2018/2; se abstenha de inserir 

o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito em função dos 

débitos aqui discutidos; se abstenha de bloquear os acessos da 

requerente à instituição e que as rematrículas das semestralidades 

posteriores não sejam impedidas pela ré sob pretexto de não pagamento. 

É o breve relato. Fundamento e Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento quanto à: a) 

suspensão da cobrança das mensalidades; b) abstenção de inserção do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes; c) abstenção de impedir 

a autora a ter acesso à instituição e; d) promover a rematrícula da autora. 

Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente por 

haverem provas de que a requerida é beneficiária de bolsa integral pelo 

sistema de financiamento estudantil, o que impediria a cobrança de 

mensalidades por parte da instituição de ensino. O perigo de dano exsurge 

dos prejuízos causados pela possibilidade de inscrição negativa do nome 

da parte autora, que ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos 

e formalizar transações comerciais. E não só, a requerida poderá ser 

impedida de proceder a rematrícula pelo débito, o que inegavelmente 

acarretará prejuízos em sua formação acadêmica. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 35 de 408



pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo a nova negativação. Quando à promoção do 

aditamento, não vislumbro a presença dos requisitos, tendo em vista que o 

mesmo é realizado online pelo próprio aluno, não havendo indícios do seu 

impedimento. Desta maneira, entendo mais adequado aguardar o 

contraditório. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a requerida: a) SUSPENDA 

as referidas cobranças, que perfazem o montante de R$ R$ 41.123,04 

(quarenta e um mil cento e vinte e três reais e quatro centavos); b) SE 

ABSTENHA de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a 

conclusão de seu curso, além dos valores que já são suportados pelo 

FIES; c) SE ABSTENHA de inserir o nome do autora ou RETIRE, caso assim 

já tenha procedido, nos serviços de proteção ao crédito em relação aos 

débitos questionados neste feito, enquanto perdurar a demanda; d) SE 

ABSTENHA de impedir o acesso da autora às dependências da instituição, 

aulas e acesso ao portal do aluno; e) PROMOVA a rematrícula da autora 

para o segundo semestre de 2018. Para o caso de não cumprimento de 

qualquer das determinações por parte da parte requerida, imponho a multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, 

c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 03/09/2018, às 12h00 – 

Conciliação: Sala 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado dos autores ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista existente entre as 

partes, inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019034-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON ANTUNES DE MORAES (REQUERENTE)

TEREZINHA APARECIDA FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE VITORASSI TEIXEIRA OAB - PR32702 (ADVOGADO)

ALYSSON BURKO CHICALSKI OAB - PR33701 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BATISTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para informar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o bairro do endereço das partes a serem intimadas. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018504-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA CANDIDA DE RESENDE COSTA (REQUERENTE)

PEDRO DORNEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018504-04.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifiquem-se a autora e o Juízo deprecante da distribuição desta carta 

precatória para esta unidade Judiciária. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem. Cuiabá, 05 de julho de 

2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011055-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R DA SILVA TIBALDI E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14066277), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 9 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028501-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14066474), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 9 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018578-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (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 

14066736), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 9 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018909-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14066955), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 9 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012513-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALLEMAN RAMOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A P F BERICO AUTO ELETRICA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14061941), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 9 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1026926-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

HILTON TARABAL (REQUERENTE)

NATHALIA DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

ROSANGELA FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

SILVIO JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

WELLINGTON FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

AMALIA FANAIA PEREIRA SEABRA (REQUERIDO)

JANE MARQUES PORTELA TORRES (REQUERIDO)

MARIA HELENA FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14065145 / 14064385), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 9 de julho de 

2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 760877 Nr: 13269-83.2012.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA CATARINENSE LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/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 apresentar 

manifestação sobre a Carta Precatória devolvida em prosseguimento, no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725097 Nr: 20795-38.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B-MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3125 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6347/MT

 Diante do termo de confissão de dívida juntado, intimem-se as partes para 

que se manifestem quanto ao interesse de homologação judicial.

Em caso positivo, seus patronos deverão assim se manifestar, 

expressamente, juntando o original em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131630 Nr: 23700-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILSON DA COSTA ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

acerca do documento juntado às fls.134/140, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 393038 Nr: 28718-86.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. F. T. BORGES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias , sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 398775 Nr: 32202-12.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. F. T. BORGES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias , sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913058 Nr: 38900-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 291379 Nr: 10979-71.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIN - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias , sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318398 Nr: 21119-67.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RIBEIRO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JETULIO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/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) ROSA MARIA TEIXEIRA DE MATTAR, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884370 Nr: 19430-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA SCHEREMETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

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

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte requerida para que se manifeste 

acerca do laudo pericial e seu complemento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 404896 Nr: 37042-65.2009.811.0041

 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: MARCO NATALE

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

LTDA, GABRIELA MODA E COURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 6.894, TEÓFILO MÁRCIO DE 

ARRUDA BARROS JÚNIOR - OAB:6.691-MT

 Certifico que o perito designou a perícia para o dia 24 de Agosto de 2018 

às 14:00hs, a realizar-se na secretaria de 5ª Vara Cível, com a coleta do 

grafismo. 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 comparecer à perícia designada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 730420 Nr: 26481-11.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTECA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela requerente 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A às fls. 

116/121 é tempestivo. Desta forma, nos termos da legislação vigente e do 

artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação a 

parte requerida 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.: 842531 Nr: 46571-69.2013.811.0041

 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: ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, JULIO 

CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, AUTO 

POSTO ROTEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/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. 632/634, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032523-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI OELKE (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

sobre da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009091-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIZ PEREIRA COSTA OAB - SP31393 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY SOARES (RÉU)

LARISSA DA SILVA PARDO (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 9 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007203-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAIZA VAILANT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 9 de julho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021415-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO OAB - CE16744 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USINAS ITAMARATI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029534-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO SANTANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DENTISTA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 9 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: 1028140-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MISCHI CASTIGLIONI OAB - SP274854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para 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. 9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013337-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA (REQUERIDO)

MARIANA DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO STRAPASSON 

(REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615/O (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013337-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO VICTOR RICARDO DE SOUZA REQUERIDO: 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, INSTITUTO CUIABANO DE 

RADIOTERAPIA LTDA, MARIANA DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO 

STRAPASSON Vistos etc. Em razão do informado por meio do Ofício n. 

349/2018 (id n. 14066334), suspendo a realização da audiência designada 

para 17/07/2018 e determino a imediata devolução da presente Carta 

Precatória. Cumpra-se. Intimem-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893888 Nr: 25828-04.2014.811.0041

 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: DALGIRO CEOLIN, INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSÉ 

MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES 

DA SILVEIRA FARIA, DALGIRO CEOLIN, INANIMAR VITOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, FILIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17.327/O -MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar os reconvintes/impugnados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias recolherem as custas complementares, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 389928 Nr: 25321-19.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. A . J., EMIDIO PAES DE ARRUDA, SANDRA REGINA 

ALVES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO ISAAC NEWTON - CIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO - OAB:9909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:12.100 OAB/MT-E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Certifico que o advogado do autor atualizou o endereço, porém não há 

mais tempo hábil para intimaçao dos autores para a audiência designada, 

devendo o advogado informá-los para comparecerem à audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 13103-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYVON BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

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

OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT

 Certifico que não foi efetivada a penhora do imóvel, assim intimo o autor 

para que deposite, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor da diligência para 

cumprimento do mandado de penhora junto ao cartório de Registro de 

Imóveis competente ou que seja retirado o Termo de Penhora e 

providenciado seu registro, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1042417 Nr: 42709-22.2015.811.0041

 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: LUCIA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MATSUNO OHARA, ESPÓLIO DE 

HISSAO OHARA, BANCO BANORTE S/A, TADASHI IWAKIRI, AMAZÔNIA 

ESPORTE LTDA, KATSUKI OHARA, TERÊNCIA SPEDITA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação dos confinantes, bem 

como para que se manifeste acerca da carta de citação de Tadashi Iwariri 

devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 916123 Nr: 40864-86.2014.811.0041

 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: MARINETH DA SILVA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÍTOR NERI DAMASCENO - 

OAB:12.915/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

promovo a intimação da parte requerida para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, ficando ciente de 

que não havendo manifestação os autos retornarão ao arquivo.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 885392 Nr: 20104-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DA SILVA MOURA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI - OAB:20946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO. - OAB:157.407, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 93579 Nr: 24558-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

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

promovo a intimação da parte requerida para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito e requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias, ficando ciente de que não havendo manifestação os autos 

retornarão ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007357-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANA SILVA MARTINS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0019652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007357-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GLAUCIANA SILVA MARTINS RIBEIRO RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos 

etc. Recebo o aditamento da inicial de id n. 13805381, pois não houve 

oposição pela Requerida, conforme manifestação de id n. 14058799. Por 

outro lado, verifico que realmente não houve descumprimento da tutela 

anteriormente deferida (id n. 12539452), como apontado pela 

concessionária ré (id n. 14058799), pois a suspensão dos serviços pela 

Requerida se deu pelas faturas referentes aos meses de abril e maio de 

2018, que somente agora passaram a ser objeto da ação, pelo 

recebimento do aditamento da inicial. Quanto aos pedidos contidos no 

aditamento da inicial, entendo que estão presentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil tão somente para deferimento 

da tutela em relação a suspensão das cobranças das faturas dos meses 

de abril a junho de 2018 e, por consequência, o restabelecimento dos 

serviços. Isso porque, em evidência que as faturas encontram-se 

majoradas ao se comparar com a média das faturas anteriores, 

presumindo suposta irregularidade. O perigo de dano também resta 

evidenciado pelo fato do fornecimento de água causar ao Requerente, 

sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, em especial por se tratar 

de bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa 

humana. Logo, defiro os pedidos de itens “I” e “II” do aditamento da inicial 
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(id n. 13805381), para estender os efeitos da tutela de urgência para as 

faturas relativas aos meses de abril a junho de 2018 e, por consequência, 

determinar que a Requerida restabeleça o fornecimento de água na 

unidade consumidora n. 35003-6, no prazo de 01 (um) dia. Em caso de 

descumprimento será aplicada a multa fixada na decisão de id n. 

12555557. No que se refere ao pedido de item “III” do aditamento da inicial, 

entendo que deverá ser apreciado no momento do saneamento do feito. 

Por consequência, resta prejudicado o pedido de item “IV”. Em razão do 

contido na certidão de id n. 13894395, redesigno audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 21 de agosto de 2018, às 

12:30 horas, a ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. As partes deverão ser intimadas através de seus 

advogados, via DJE. Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer 

das partes poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1022441-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOELLNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL RAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso equivocadamente. Cumpra-se a determinação 

lançada no identificador Id nº 4451451. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020044-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ABADIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória, cuja finalidade, traz matéria 

(Alimentos) de competência da Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino a imediata redistribuição 

da presente missiva, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009043-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA MATA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1009043-08.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

fundada em Contrato de Alienação Fiduciária, fundamentado no que 

dispõe o parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, determino a redistribuição deste feito, para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009915-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA REGIS BANHARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o devido recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido 

de gratuidade a ser analisada no feito, intime-se a parte exequente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos a Guia de recolhimento das custas processuais, acompanhada do 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento 

das custas processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033578-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016419-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE BARBOSA DE SOUZA (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

 

PJe nº1016419-45.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 

321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual Declaração de 

Imposto de Renda, cópia da CTPS, holerite, etc, a fim de demonstrar não 

possuir renda suficiente para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014436-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PESENTE OAB - SP159947 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ASSAD BAAKLINI (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 
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o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009840-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI CAVALCANTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, cancelo a audiência que seria realizada no dia 24/07/18 e 

designo o dia 26/07/2018, às 09h30min Horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020241-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança 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, verifica-se que o “AR” 

encaminhado a Seguradora Lider, deixou de declarar que o conteúdo do 

envelope se tratava de Pedido Administrativo. Dessa forma, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a copia do pedido 

encaminhado a seguradora Lider juntamente com os documentos, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020214-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NASCIMENTO BARBOSA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de 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: 1020245-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELINA MANGOLIN SCUSSEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 

99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos 

autos que faz jus ao benefício requerido, anexando ao feito (cópia da 

CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 321 e 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015437-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI CONCEICAO DORILEO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 717270 Nr: 11068-55.2011.811.0041

 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: WELINTON GIOVANE PASDIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VARGAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017, EDIVALDO LIMA DE MELO - OAB:12144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT

 Código - 717270

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 396 manifestou concordância ao valor 

penhorado via BACENJUD às fls. 386/388 para pagamento do valor 

remanescente do débito.

Desta feita, nos termos do artigo 924, III e 925, do CPC/2015, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
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EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor penhorado às fls. 388, em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada às fls. 396.

 Tendo em vista que o valor penhorado nos autos é superior ao valor 

devido, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL, em favor da parte Requerida, a 

título de restituição, na conta indicada as fls. 392.

 Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do 

art. 90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 745427 Nr: 42567-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÓRIO LUIZ STRALIOTTO, GERALDO 

STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da exequente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida decisão:(...) Com o retorno da missiva, intime-se 

a credora, para que manifeste seu interesse processual concernente à 

forma de expropriação, em 05(cinco) dias, apresentando o demonstrativo 

atualizado do débito, com abatimento dos valores recebidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 908408 Nr: 35791-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA VIANA DA CRUZ

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

 Pelo Exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial formulado por JANTONIA VIANA DA CRUZ em desfavor de CAB 

CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 

ESGOTO.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com 

base no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando entretanto, 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça 

(fl.104)Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de JULHO de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 321239 Nr: 22938-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCULA CAMPO LARGO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL MARCONDES 

KARAN - OAB:30.375/PR

 Ante o exposto, nos termos do artigo 525 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo 

Executado FAMIGLIA ZANLOREZI S/A, e, determino o prosseguimento da 

execução pelo valor remanescente do débito consubstanciado na quantia 

decorrente da diferença de atualização monetária e juros do cálculo de fls. 

845 e da penhora de fl.847.Decorrido o prazo a que se refere o 

Provimento nº 68/2018 do CNJ, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico 

para transferência do valor bloqueado às fls. 847/848 em favor da parte 

Exequente, observando os dados bancários indicados as fls. 863.Defiro 

ainda a expedição do competente ofício para devolução ao Executado do 

valor por ele depositado junto à Caixa Econômica Federal 

(fl.856/858).Intime-se a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, apresentar o cálculo do valor remanescente da execução, 

observando os parâmetros estabelecidos na presente decisão, 

consignando que o silêncio será interpretado como renúncia ao crédito, e 

por consequência, o processo será extinto.Com a juntada, intime-se a 

parte Executada para efetuar o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de expropriação forçada.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 941625 Nr: 55535-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO AÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

SIDERÚGICOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 5.905, LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da exequente para, manifestar nos 

autos acerca das informações de fls. 196/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1157596 Nr: 34907-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/O

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 181/193 ofertada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 163219 Nr: 13671-48.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIFORT PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, se manifestarem 

acerca dos cálculos de fls.341/343.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020098-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

HELIO FRANCISCO PEREIRA OAB - 020.281.721-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (RÉU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020098-53.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por HEITOR GABRIEL CORRÊA PEREIRA, menor impúbere representado 

por seu genitor Hélio Francisco Pereira, em desfavor de SECRETÁRIO DE 

SAÚDE ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ. O artigo 319 do CPC estabelece os requisitos 

indispensáveis da petição inicial, de modo que o inciso I impõe a 

obrigatoriedade de a parte indicar corretamente o juízo ao qual a peça 

será dirigida, sob pena de indeferimento da exordial (artigo 321, parágrafo 

único do CPC). Neste ponto, verifico que a ação possui no polo passivo a 

Fazenda Estadual e Municipal do estado de Mato Grosso, estando a peça 

endereçada para uma Vara Cível Especializada em Fazenda Pública, o que 

revela a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, nos 

termos do artigo 44 do CPC c/c Resolução nº04/2014: CPC Art. 44. 

Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a 

competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em 

legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no 

que couber, pelas constituições dos Estados. Resolução nº04/2014 

Compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública: Processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública. DETERMINO a redistribuição dos autos ao Juízo Competente (Vara 

Especializada da Fazenda Pública), COM URGÊNCIA por se tratar de pleito 

jurisdicional para garantia da saúde e da vida do Autor. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010248-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

NAIADES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010248-72.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL do Id.13428094 ao Id.13428110, com o objetivo de a parte Autora 

readequar o valor da causa e complementar as custas processuais de 

distribuição da ação, bem como esclarecer efetivas incongruências 

assinaladas no Id.13182814. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS 

com PEDIDO DE TUTELA DE UGÊNCIA, aviada por BUFFET LEILA MALOUF 

LTDA em desfavor de NAIARDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

(1ª Ré) e AGUAS CUIABÁ S/A (2ª Ré) na qual o Requerente visa, em sede 

de tutela de urgência, a exclusão de seus dados dos Órgãos de Restrição 

ao Crédito. Sustenta a Autora em síntese que, é proprietária do imóvel 

localizado na Rodovia Estadual MT-251 em que foi instalado pela 2ª 

Requerida, hidrômetro matriculado sob o nº393284-4 sequencial 567278 

sem consentimento da Autora, a pedido da 1ª Requerida durante o período 

em que deteve sob sua posse o imóvel, por força de compromisso de 

compra e venda firmado com membros do grupo econômico familiar e 

posteriormente rescindido. Discorre a Requerente que, em decorrência da 

utilização indevida de seus dados pela 1ª Ré para a abertura do ponto de 

fornecimento de água pela 2ª Ré, foi gerado débitos de consumo não 

adimplidos pela 1ª Requerida no período de 15/06/2012 a 14/07/2013, 

ocasionando a negativação dos dados da Requerente em relação às 

faturas de 14/03/2013 a 14/07/2013. Em razão disso, a Requerente propôs 

a presente demanda a fim de reparar os danos oriundos dos atos 

denunciados na exordial, pugnando em sede de tutela de urgência: [...] A - 

conceder a medida liminar (tutela de urgência), a teor do art. 300 do Novo 

CPC, para que a empresa 2ª Requerida se obrigue de imediato, a tomar as 

providências administrativas necessárias, para exclusão do nome do 

Requerente dos cadastros do SPC – SERASA e demais órgãos de 

proteção ao crédito, ilidindo qualquer negativação, aplicando assim multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); [...] (sic Id.12770665 

pág.20) 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, não vislumbro a presença da probabilidade do 

direito da Autora, que justifique o deferimento da medida de urgência 

vindicada, ao menos nesta prematura fase processual. Isto porque, 

oportunizado à Requerente esclarecer acerca da incongruência instalada 

entre os documentos anexados aos autos e a alegação de 

desconhecimento da relação jurídica supostamente firmada em nome da 

Autora (Id.13182814), esta se reservou a apontar equívoco deste juízo na 

interpretação dos fatos e documentos encartados à exordial. Argumentou 

de que a palavra “possivelmente” inserta no e-mail de notificação do 

Id.12770684, demonstra que “[...] a Requerente somente deduziu que, 

possivelmente, a ligação de ponto de consumo de água ocorreu no 

estande de vendas da 1ª Requerida. [...]” (sic Id.13428094 pág.2), 

ratificando na íntegra a causa de pedir do pedido de tutela na falta de 

autorização para a abertura do ponto de fornecimento de água em nome 

da Autora. Contudo, conforme bem elucidado no despacho inaugural, a 

alegação de que a Requerente desconhece a instalação do ponto de 

fornecimento de água em nome da Autora, não corrobora com a ciência de 

que a ausência de transferência do imóvel “poderia” ser a causa da 

abertura da instalação do hidrômetro em nome da Requerente. Em outras 

palavras, o fato de a Requerente estar ciente de que a instalação do ponto 

de fornecimento de água ocorre em nome do proprietário do imóvel, 

fragiliza o desconhecimento do uso do seu nome para a realização da 

instalação do ponto no seu imóvel, uma vez que, era pública exploração 

comercial exercida pela 1ª Requerida no local (estande de venda), e em 

momento algum houve a transferência de titularidade do imóvel à 1ª Ré, 

sendo indene de dúvida que o ponto de entrega de água poderia, 

perfeitamente, ter sido aberto em nome da Autora, titular do imóvel. Neste 

item, insta diferenciar a abertura de “ponto de entrega de água”, do efetivo 

“abastecimento de água”, que ocorre através do pedido de 

ligação/fornecimento do serviço pelo usuário à concessionaria (2ª Ré). 

Este conceito no município de Cuiabá está previsto na Resolução 

Normativa nº 05 de 26/11/2012, da Agência Municipal de Água e 

Esgotamento Sanitário de Cuiabá – AMAES, entendendo-se por “Ponto de 

Entrega de Água, Abastecimento de Água e Usuário”: PONTO DE 

ENTREGA DE ÁGUA: É o ponto de conexão da rede pública de água com 

as instalações de utilização do USUÁRIO (ALIMENTADOR PREDIAL). 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Distribuição de água potável ao USUÁRIO 

final, através de ligações à rede distribuidora depois de submetida a 

tratamento prévio USUÁRIO: é (são) a(s) pessoa(s) física(s) ou 

jurídica(s), proprietária(s) de imóveis, ou grupo de pessoas que utiliza(m) 

os serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e esgotamento sanitário, a ela 

prestados ou postos a disposição. (destaquei) Com essas definições, de 

acordo com o artigo 21, inciso I da Lei Federal nº11.445/2007, que 

estabelece as diretrizes para o saneamento básico nacional, coadunado 

com o artigo 29 da Resolução 05/2012 da AMAES, aliado a oportunidade 

concedida à Requerente de justificar a causa de pedir do pedido de tutela 

de urgência (Id.13182814), entendo inverossímil, em cognição sumária, 

declarar indevida a abertura do “ponto de entrega de água” no imóvel de 

titularidade da Autora, em razão da autonomia administrativa conferida à 2ª 

Ré para fiscalizar o uso do patrimônio público (sistema de distribuição de 

água), somado a exploração comercial existente no local pela 1ª Ré 

(confessado pela Requerente), com presunção plausível de que no imóvel 

estaria ocorrendo o uso do produto essencial fornecido exclusivamente 

pela 2ª Ré (água). Lei nº11.445/2007 Art. 21. O exercício da função de 

regulação atenderá aos seguintes princípios: I - independência decisória, 

incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade 

reguladora; Resolução 05/2012 da AMAES Art.29. É obrigatória a 

LIGAÇÃO de todas as edificações às redes de água e de esgoto nas 

áreas atendidas pelas referidas redes. Isto porque, pelo contrato de 

concessão do serviço, a distribuição de água é patrimônio público do 

Poder Concedente (Município de Cuiabá) zelado pela 2ª Ré, sendo 

obrigatória a ligação de todas as edificações às redes de água e esgoto, 

de modo que, neste momento, é impossível aferir se existiu sobre o imóvel 

algum tipo de fiscalização promovido pela Concessionaria Requerida, para 

que houvesse a regularização da distribuição de água naquele local de 

exploração comercial (artigo 30 ao artigo 35 da Resolução 05/2012 da 

AMAES). Art.30. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema 

de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER 
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CONCEDENTE, e têm início na tubulação distribuidora, terminando 

imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR. Inicia-se 

nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto 

de entrega de água”, sendo que após este ponto inicia-se a instalação 

predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO. Parágrafo 

Único. Nos pedidos de nova ligação de água, o abrigo do hidrômetro será 

instalado pela CONCESSIONÁRIA em função da melhor adequabilidade e 

localização do ramal. Art. 33. As LIGAÇÕES de água e esgoto serão 

executadas exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros por 

ela autorizados, a pedido dos interessados, satisfeitas as exigências 

estabelecidas neste regulamento e nas normas e instruções técnicas da 

referida entidade. Tais LIGAÇÕES consistem em LIGAÇÃO direta das 

instalações prediais às respectivas redes, ligação esta que será feita em 

área pública. § 1°. O proprietário deverá apresentar no ato do pedido de 

LIGAÇÃO: I - carnê de IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, referente 

ao exercício financeiro corrente; II - escritura de propriedade em seu nome 

ou contrato particular de compra e venda do imóvel com todas as firmas 

reconhecidas, sendo que o alienante deverá ser o proprietário anterior ou, 

se for o caso, contrato de locação III - documentos pessoais do 

requisitante a) RG; b) CPF. IV - Outros documentos definidos pela 

CONCESSIONÁRIA que possam substituir, em casos específicos. [...] § 3º. 

As instalações que não estiverem dentro dos padrões exigidos pela 

CONCESSIONÁRIA serão notificadas pela fiscalização, que emitirá Guia de 

Resultado de Vistoria com a irregularidade observada, assinalando prazo 

para a referida regularização por parte do solicitante. Art. 34. As 

LIGAÇÕES somente serão efetuadas mediante identificação do endereço 

do imóvel, sem prejuízo das exigências adicionais previstas no artigo 33 

deste Regulamento. Art. 35. A LIGAÇÃO será cadastrada em nome do 

USUÁRIO do imóvel, ficando, como RESPONSÁVEL por qualquer DÉBITO. 

Saliento que, dentre as formas de abastecimento de água, há previsão de 

solicitação temporária do serviço, o que impõe a instalação do “ponto de 

entrega”, independente de anuência do proprietário (artigo 35, §1º da 

Resolução da AMAES - § 1º. As LIGAÇÕES temporárias serão, sempre, 

cadastradas em nome do solicitante.), bastando apenas a apresentação 

dos documentos indispensáveis, que no que tange a titularidade do imóvel 

tem acessível pública imposta por lei. Assim, sendo incerta a condição que 

se deu a abertura do ponto de fornecimento de água no imóvel de 

titularidade da Autora (a pedido ou compulsório devido a exploração 

comercial existente no local), entendo viável a triangulação processual a 

fim de que seja esclarecido as questões afetas à instalação de ponto de 

entrega de água “sem o consentimento” da Requerente. Já no que 

concerne a responsabilidade pelo pedido de “ligação” da rede de 

“abastecimento de água” e os débitos imputados à Requerente, e 

consequentemente a negativação dos dados que se pretende excluir em 

sede de tutela provisória, pelas mesmas razões, não vislumbro neste 

momento a probabilidade do direito vindicado pela Autora. Acrescento que, 

a própria Requerente reitera de forma contundente que “presume” a 

utilização do serviços no estande comercial da 1ª Ré, demonstrando 

imprecisão acerca do local de instalação do serviço e a sua utilização, 

maculando nesta fase inaugural a alegação de cobrança indevida, já que, 

sequer trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que a 

cobrança é efetivamente indevida, ou ainda, se recai de fato sobre imóvel 

alienado à 1ª Requerida. Vejo que, o documento anexado ao Id.12770696 

denominado “Segunda via de Fatura Agrupada – Aguas CBA – Buffet”, 

não possibilita a identificação do local em que aqueles serviços foram 

prestados, porquanto o endereço do imóvel é indicado como “Rodovia 

EMANOEL PINHEIRO, S/N – localização 01.01.0105.0005.5980.0001”. 

Consigno que, o direito elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC (inversão 

do ônus da prova) não desincumbe o consumidor/autor de comprovar com 

concretude os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, inciso I do 

CPC). Com efeito, sendo a Autora absolutamente capaz de produzir prova 

que indique a veracidade das alegações, sobretudo por ser titular do 

imóvel e do débito refutado (com ampla legitimidade para pleitear 

administrativamente e in loco os documentos/elementos relativos à 

constituição da dívida), entendo que a mera alegação de inexistência de 

débito por desconhecimento da relação jurídica, isoladamente, é 

insuficiente para amparar a concessão do pedido de tutela pleiteado, sob 

pena de se caracterizar abuso do direito conferido pela legislação 

especial e violação ao artigo 320 do CPC. 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, impondo-se a triangulação do feito e a devida 

instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa a 

fim de que o juízo forme seu livre convencimento. Ademais, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, 

demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE 

e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 

15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 

335, do Código de Processo Civil, bem como a existência de emenda a 

inicial. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-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). DETERMINO que a Secretaria 

retifique o valor da causa na forma vindicada na emenda do Id.13428094. 

Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015559-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (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

 

PJe nº101559-44.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta 

por MAXWEL MAYK GONÇALVES ZAMPIERI em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS objetivando em sede de tutela de urgência “[...] I - Que, 

LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PARTE, em sede de antecipação de 

tutela de URGÊNCIA, determine que a Reclamada receba o requerimento 

administrativo da parte Requerente, tal como vinha normalmente 

recepcionando há muitos anos (doc. 6), e em conformidade com o que 

preceitua o art. 5º,§ 2 da lei nº. 6.194/74, sob pena de multa ASTREINTE 

diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou 

em valor que Vossa Excelência entenda razoável para o presente caso; 

[...]” (sic Id.13518353 pág.12). É o necessário. DECIDO. Pondero que para 

o deferimento da tutela provisória de urgência exige-se a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, nesta 

prematura fase processual, não identifiquei a probabilidade do direito 

perseguido pelo Requerente em caráter provisório de urgência, por 

entender que lhe falta interesse processual à concessão da medida. Isto 

porque, a causa de pedir do pleito de urgência vindicado pelo Requerente, 

é a recusa injustificada da seguradora Requerida em receber o 

requerimento administrativo para recebimento da indenização devida pelo 

Seguro DPVAT, cujo protocolo é requisito indispensável (condição da 

ação) para propositura de demanda judicial objetivando o recebimento da 

indenização; portanto, a conduta da Requerida estaria violando o direito do 

Autor de receber a indenização. Ocorre que, Constituição Federal, ao 

abrigar o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário no inciso 

XXXV do artigo 5º, o fez sem estabelecer limitações ou condicionantes, 

porquanto o direito de ação configura postulado essencial ao Estado de 

Direito. Confira-se, verba legis: Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: […] XXXV. a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito. Não se pode supor, todavia, que o direito de 
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ação (exercido sempre que se provoca o Poder Judiciário) assegura o 

direito a um pronunciamento de mérito, visto que este (mérito) depende da 

presença não só dos pressupostos processuais, como também das 

condições da ação, de conformidade com o artigo 485, incisos IV e VI, do 

Código de Processo Civil, verbi gratia: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: […] IV - verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...] VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [...] Com 

efeito, as condições da ação não disciplinam propriamente o direito de 

ação, mas, sim, o seu regular exercício, vale dizer, os elementos 

necessários para um pronunciamento de mérito. Em outras palavras, por 

mais que a parte não seja legítima, nem tenha interesse, poderá provocar 

a atuação do Poder Judiciário, daí o exercício do direito de ação sem 

condicionantes; contudo, não obterá uma decisão de mérito, em razão da 

ausência desses requisitos (legitimidade e interesse) obstar que o 

processo continue a se desenvolver. Nesse sentido, é a lição, sempre 

precisa, do mestre Luiz Guilherme Marinoni, ipsis litteris: [...] A sentença 

que reconhece a ausência de uma das condições da ação apenas impede 

que a ação continue a se desenvolver, mas não nega que a ação foi 

exercida. O direito de ação e a ação são exercidos ainda que não ocorra 

a apreciação da afirmação da violação ou da ameaça do direito material, 

mas apenas a resposta jurisdicional – que também é uma tutela 

jurisdicional – de que essa apreciação está impedida em razão da 

ausência de condição da ação. [...] (in Curso de Direito Processual Civil: 

Teoria Geral do Processo, v. 1, 6ª ed. Rev., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, pág.219) (destaquei) Ratifica essa compreensão 

hermenêutica, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal: […]. 

III. Garantia da jurisdição: alcance. O art. 5º, XXXV, assegura o acesso à 

jurisdição, mas não o direito à decisão de mérito, que pende - é um truísmo 

- de presença dos pressupostos do processo e das condições de ação, 

de regra, disciplinados pelo direito ordinário. […] (STF, 1ª Turma, RE nº 

273.791/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/09/2000) Nessa 

diretriz, merece destaque o interesse de agir/processual, cujo fundamento 

está indissoluvelmente ligado aos princípios da economia e da eficiência. É 

fato notório que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em 

limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, a tal 

ponto que se faz necessário racionalizar a demanda, de modo a não 

permitir o prosseguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, 

inadequados ou desnecessários, sobretudo medidas adiáforas e 

abusivas. Se esse controle não for feito, o acúmulo de pedidos de tutela 

provisória (preparatória e/ou incidental) prescindíveis, comprometerá o 

bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a prestação 

jurisdicional efetiva às pretensões realmente idôneas. Por força desses 

postulados e objetivos, advirto que o interesse de agir/processual se 

desdobra em três vértices: necessidade, adequação e utilidade. Há 

interesse/necessidade da intervenção do Poder Judiciário, para a 

realização do direito material de que o autor se diz titular, na medida em 

que lhe é defeso o exercício da autotutela. Assim, se o autor não puder, 

de outro modo, realizar sua pretensão, diante da resistência do réu em 

reconhecer sua posição jurídica de vantagem, senão por meio da 

intervenção soberana do Poder Judiciário, haverá interesse/necessidade. 

Há interesse/adequação, quando o instrumento técnico eleito pelo autor 

for capaz de prestar, satisfatoriamente, a tutela jurisdicional à situação 

jurídica material. Em outras palavras, deve haver uma exata correlação 

entre a via técnica eleita e a espécie de tutela provisória pleiteada. Há 

interesse/utilidade, se o provimento jurisdicional for capaz de 

proporcionar, na esfera jurídica do autor, uma situação melhor do que a 

que se encontrava antes da propositura da demanda. Acerca do tema, é o 

magistério do renomado processualista Marcelo Abelha Rodrigues, verbo 

ad verbum: Quando propomos uma demanda é porque temos uma 

necessidade concreta (resultante da insatisfação ou resistência a uma 

pretensão) e porque julgamos que essa necessidade só pode ser 

satisfeita com um provimento jurisdicional, que, aliás, solicitamos ao Poder 

Judiciário. Enquanto no interesse material o bem responsável pela 

satisfação das nossas necessidades é o próprio bem da vida, no 

interesse processual o bem que reputamos apto a satisfazer a nossa 

necessidade concreta é justamento o provimento pleiteado. Lá a utilidade é 

do bem material; aqui, é do provimento pleiteado. Todavia, na verificação 

do interesse processual não basta o demandante apontar a utilidade do 

provimento apenas sob o seu prisma para que se tenha por preenchida e 

vencida tal condição da ação. Dado o fato de que há também um interesse 

próprio do Estado em solucionar os conflitos que é chamado a resolver 

(pacificação social), é imprescindível que o próprio Estado-juiz verifique se 

a necessidade concreta apontada pelo demandante pode ser satisfeita da 

forma como foi solicitado, ou seja, o jurisdicionado precisa se valer da 

técnica processual adequada para alcançar o resultado pretendido. A 

técnica processual adequada corresponde, na verdade, ao ônus que 

possui o jurisdicionado de se valer das ferramentas processuais 

adequadas (processo, procedimento e provimento) criadas e previstas 

pelo legislador processual para a hipótese reclamada. Analisando a 

situação concreta trazida à demanda (e aqui também o direito material) o 

Estado-juiz verifica, em juízo sucessivo: a) se há realmente a necessidade 

concreta de tutela apontada pelo demandante; b) se o provimento 

reclamado (bem processual – provimento solicitado) seria realmente apto 

ou adequado para debelar aquela necessidade. (in Manual de Direito 

Processual Civil, 5ª ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, pág.170/171) (destaquei) No mesmo sentido, é o pensar do 

eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris: 

[...] A situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um 

dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa 

é que caracteriza o interesse de agir. É que, como já se afirmou em bela 

sede doutrinária, a função jurisdicional não pode ser movimentada sem 

que haja um motivo. […] Em todos esses casos reclama-se que a parte 

tenha necessidade da via judicial e que a mesma resulte numa providência 

mais útil do que aquela que obteria por mãos próprias acaso fosse 

autorizada a autotutela. Por essa razão é que se afirma que o interesse de 

agir deve ser composto do binômio necessidade-utilidade da via 

jurisdicional. [...] (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de 

Conhecimento, v. I, 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág.177/178) 

(destaquei) Na mesma esteira dessa tradição doutrinária, o Supremo 

Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 

631.240/MG, submetido à repercussão geral, de Relatoria do eminente 

Ministro Luís Roberto Barroso, reafirmou o reconhecimento da ligação 

tênue e indissociável do interesse/necessidade e a provocação do Poder 

Judiciário: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. […] (STF, Tribunal Pleno, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, DJe de 

10/11/2014) (destaquei) Nesta senda esta alinhado o colendo Superior 

Tribunal de Justiça: [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

estava uniformizada no sentido de que a ausência de prévio requerimento 

administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie 

judicialmente a revisão, concessão ou restabelecimento de seu benefício 

previdenciário. 2. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 

631.240/MG, da relatoria do douto Ministro ROBERTO BARROSO (DJe de 

10.11.2014), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional 

nele suscitada e [...], a Autarquia apresentou contestação de mérito, 

caracterizando, assim, o interesse em agir pela resistência à pretensão, 

como definido pelo Supremo Tribunal Federal. [...] (STJ, 1ª Turma, AgRg no 

REsp nº 1479798/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

31/03/2015) [...]. No caso, houve contestação de mérito na qual a 

autarquia opunha resistência à concessão do benefício pleiteado, razão 

de se ter como satisfeito o requisito do interesse de agir, nos termos do 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal. Esse é o motivo de não 

prosperar o pedido de extinção do feito por ausência desse requisito. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgRg no 

REsp nº 1338259/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/03/2015) A par 

dessas considerações, retomo a situação dos autos acerca da recusa da 

Requerida em receber o pedido administrativo de pagamento de 

indenização ao Autor, frente aos inúmeros postos de apoio e atendimento 

ao usuário segurado existentes na Capital e imediações (incluindo Várzea 

Grande), não vislumbro a probabilidade do direito do Requerente em 

obrigar exclusivamente a Requerida a receber seu requerimento 

administrativo. Em outras palavras, não identifico, nesta fase de cognição 

sumária, o interesse/necessidade, porquanto a recusa da Ré não 

inviabiliza o exercício do direito do Autor através de outro ponto de 
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atendimento, inclusive os pontos oficiais, agências dos Correios, 

DETRAN/MT, Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, etc. Ademais, 

a fim de corroborar para o reconhecimento da falta de interesse 

processual ao pedido de tutela compulsório vindicado pelo Autor, trago a 

baila a previsão normativa da Resolução nº332/2015 emitida pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP, que dispõe sobre a providência 

administrativa imposta às seguradoras que participam do consórcio e 

violam eventual regra administrativa: RESOLUÇÃO CNSP N.º 332, DE 2015 

Art. 32. Para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao 

Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da Susep, mediante a 

satisfação das seguintes condições: I - estar com as provisões técnicas 

devidamente constituídas e cobertas; II - possuir patrimônio líquido 

ajustado superior ao capital mínimo requerido; III - não estar em débito com 

a Susep, em decorrência de multas administrativas, em decisões 

transitadas em julgado; IV - ter a seguradora liquidado os débitos 

referentes a ações judiciais com trânsito em julgado; V - ter o 

representante legal da seguradora assinado o instrumento padrão de 

adesão ao Consórcio DPVAT; e VI - não ser seguradora estabelecida 

exclusivamente para operar em microsseguro. Art. 33. O contrato de 

constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e 

retirada das seguradoras, e suas alterações deverão ser previamente 

aprovadas pela Susep. [...] § 2.º O contrato deve estipular que qualquer 

seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. § 3.º A Susep deverá informar 

à seguradora líder qualquer alteração nas autorizações das regiões de 

operação das seguradoras participantes do Consórcio DPVAT. [...] Art. 

35. Na hipótese de a seguradora deixar de observar qualquer uma das 

condições previstas no art. 32, a Susep poderá, após intimação e 

manifestação do interessado, suspender a autorização para operar no 

Consórcio DPVAT. Note que, embora a seguradora seja obrigada a 

receber os requerimentos de indenização, a suspensão da autorização 

para operar no consórcio DPVAT se dará apenas na hipótese de violação 

da habilitação para participar da administração do seguro (artigo 32), não 

havendo sanção expressa para a recusa ao recebimento do requerimento 

da indenização (artigo 33, §2º); o que não significa a impossibilidade de 

reparação de eventual prejuízo pelo Poder Judiciário (exercício do direito 

de ação), desde que os danos sejam efetivamente demonstrado na 

instrução. Por conseguinte, em consulta ao sistema judicial eletrônico, 

verifico que o Autor está se valendo de prova genérica (Id.13518625, 

Id.13518748 ao Id.13518782, Id.13532816), produzida para subsidiar a 

alegação de recusa administrativa da Requerida em receber os pedidos de 

indenização dos usuários, inexistindo qualquer elemento capaz de indicar 

que o atendimento reproduzido através de áudio e vídeo anexados 

ocorreu de fato no protocolo do requerimento do Requerente, maculando 

assim a justa causa para a concessão da tutela coercitiva. 

Derradeiramente, a fim de reforçar a impropriedade da concessão da 

medida frente a obscuridade existente sobre os motivos que levaram a 

Requerida a recusar o requerimento do Autor, sirvo-me dos comunicados 

veiculados pela Seguradora Lider do Consórcio DPVAT e pelo Sindicato 

dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de Seguros e de 

Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCORMT (no qual a Ré é 

sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do Seguro 

DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, confira: 

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora Líder informa 

que, a partir de hoje, dia 2 de julho, os pontos de atendimento oficiais do 

Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os contratos, até 

então vigentes, de prestação de serviços com os Sindicatos dos 

Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim de se ajustarem 

às novas regras estabelecidas pela SUSEP (Superintendência de Seguros 

Privados), entidade responsável por regular a gestão do Seguro DPVAT. 

Os sindicatos de todos os Estados do Brasil, com exceção do Rio de 

Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio Grande do Norte e Tocantins, não 

recepcionarão pedidos de indenização do Seguro DPVAT a partir deste 

mês. Lembramos que as seguradoras consorciadas, agências dos 

Correios e corretores parceiros estão autorizados a receber a 

documentação necessária. São quase 8 mil pontos de atendimento e a 

listagem completa pode ser conferida clicando aqui. A Seguradora Líder 

esclarece, ainda, que as informações sobre o andamento dos processos 

de indenização devem ser consultadas através dos canais de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. Veja abaixo algumas 

perguntas adicionais neste momento de transição: 1) Dei entrada no meu 

processo pelo SINCOR e há uma pendência de documentação. Para onde 

devo enviar minha documentação complementar? Em caso de pendências, 

a documentação complementar deve ser entregue nas agências dos 

Correios credenciadas para recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando 

aqui. A documentação deve ser envelopada, nas agências, com carta 

especial (Postal DPVAT). 2) O prazo para pagamento será alterado? Não 

haverá alteração. Após a entrega de toda a documentação correta, o 

prazo para pagamento das indenizações é de 30 dias, conforme previsto 

na Resolução 332, de 2015. 3) Dei entrada em um ponto de atendimento 

dos SINCORs e, até o momento, não sei se houve algum pendenciamento 

do processo. Como posso obter mais informações? A Seguradora Líder 

disponibiliza uma série de canais de atendimento para os beneficiários 

tirarem suas dúvidas, como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time 

para apoiá-lo em dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Portanto, a míngua das provar genéricas 

produzidas, somado a incerteza da causa do não recebimento do 

requerimento do Autor, inviabilizam a concessão da tutela provisória 

vindicada, mormente as tratativas entre os sindicatos e os representantes 

do consórcio DPVAT, ao que tudo indica, se arrastam há meses, sendo 

indispensável a triangulação do processo a fim de se apurar a legalidade 

acerca da recusa do ato ilícito imposto à Requerida. Destarte, a inequívoca 

falta de interesse/necessidade processual, pelos motivos lançados em 

linhas volvidas (principalmente por haver outros pontos oficiais de 

atendimento ao usuário, nos termos do comunicado da Seguradora Lider 

transcrito), aliado à fragilidade do real motivo da recusa ao recebimento do 

pedido administrativo do Requerente, concluo inexistente a probabilidade 

do direito do Autor ao deferimento da tutela de urgência vindicada. 

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles afasta por completo a pretensão antecipatória. 

Razão disso, não vislumbrado a probabilidade do direito, reputo 

dispensável a análise dos demais (perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo), mostrando-se indispensável a dilação probatória e a 

instrução do feito para uma melhor averiguação das afirmações 

declinadas pelo Autor, a fim de apurar com segurança os atos ilícitos 

reclamados na exordial, respeitando-se, dessa maneira, o contraditório e a 

ampla defesa. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, bem 

como a existência de emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 
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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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020207-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020207-67.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015553-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN WILSON VIDOTTO (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

 

PJe nº1015553-37.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta 

por JHONATAN WILSON VIDOTTO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS objetivando em sede de tutela de urgência “[...] I - Que, 

LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PARTE, em sede de antecipação de 

tutela de URGÊNCIA, determine que a Reclamada receba o requerimento 

administrativo da parte Requerente, tal como vinha normalmente 

recepcionando há muitos anos (doc. 6), e em conformidade com o que 

preceitua o art. 5º,§ 2 da lei nº. 6.194/74, sob pena de multa ASTREINTE 

diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou 

em valor que Vossa Excelência entenda razoável para o presente caso; 

[...]” (sic Id.13517525 pág.12). É o necessário. DECIDO. Pondero que para 

o deferimento da tutela provisória de urgência exige-se a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, nesta 

prematura fase processual, não identifiquei a probabilidade do direito 

perseguido pelo Requerente em caráter provisório de urgência, por 

entender que lhe falta interesse processual à concessão da medida. Isto 

porque, a causa de pedir do pleito de urgência vindicado pelo Requerente, 

é a recusa injustificada da seguradora Requerida em receber o 

requerimento administrativo para recebimento da indenização devida pelo 

Seguro DPVAT, cujo protocolo é requisito indispensável (condição da 

ação) para propositura de demanda judicial objetivando o recebimento da 

indenização; portanto, a conduta da Requerida estaria violando o direito do 

Autor de receber a indenização. Ocorre que, Constituição Federal, ao 

abrigar o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário no inciso 

XXXV do artigo 5º, o fez sem estabelecer limitações ou condicionantes, 

porquanto o direito de ação configura postulado essencial ao Estado de 

Direito. Confira-se, verba legis: Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: […] XXXV. a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito. Não se pode supor, todavia, que o direito de 

ação (exercido sempre que se provoca o Poder Judiciário) assegura o 

direito a um pronunciamento de mérito, visto que este (mérito) depende da 

presença não só dos pressupostos processuais, como também das 

condições da ação, de conformidade com o artigo 485, incisos IV e VI, do 

Código de Processo Civil, verbi gratia: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: […] IV - verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...] VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [...] Com 

efeito, as condições da ação não disciplinam propriamente o direito de 

ação, mas, sim, o seu regular exercício, vale dizer, os elementos 

necessários para um pronunciamento de mérito. Em outras palavras, por 

mais que a parte não seja legítima, nem tenha interesse, poderá provocar 

a atuação do Poder Judiciário, daí o exercício do direito de ação sem 

condicionantes; contudo, não obterá uma decisão de mérito, em razão da 

ausência desses requisitos (legitimidade e interesse) obstar que o 

processo continue a se desenvolver. Nesse sentido, é a lição, sempre 

precisa, do mestre Luiz Guilherme Marinoni, ipsis litteris: [...] A sentença 

que reconhece a ausência de uma das condições da ação apenas impede 

que a ação continue a se desenvolver, mas não nega que a ação foi 

exercida. O direito de ação e a ação são exercidos ainda que não ocorra 

a apreciação da afirmação da violação ou da ameaça do direito material, 

mas apenas a resposta jurisdicional – que também é uma tutela 

jurisdicional – de que essa apreciação está impedida em razão da 

ausência de condição da ação. [...] (in Curso de Direito Processual Civil: 

Teoria Geral do Processo, v. 1, 6ª ed. Rev., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, pág.219) (destaquei) Ratifica essa compreensão 

hermenêutica, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal: […]. 

III. Garantia da jurisdição: alcance. O art. 5º, XXXV, assegura o acesso à 

jurisdição, mas não o direito à decisão de mérito, que pende - é um truísmo 

- de presença dos pressupostos do processo e das condições de ação, 

de regra, disciplinados pelo direito ordinário. […] (STF, 1ª Turma, RE nº 

273.791/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/09/2000) Nessa 

diretriz, merece destaque o interesse de agir/processual, cujo fundamento 

está indissoluvelmente ligado aos princípios da economia e da eficiência. É 

fato notório que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em 

limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, a tal 

ponto que se faz necessário racionalizar a demanda, de modo a não 

permitir o prosseguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, 

inadequados ou desnecessários, sobretudo medidas adiáforas e 

abusivas. Se esse controle não for feito, o acúmulo de pedidos de tutela 

provisória (preparatória e/ou incidental) prescindíveis, comprometerá o 

bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a prestação 

jurisdicional efetiva às pretensões realmente idôneas. Por força desses 

postulados e objetivos, advirto que o interesse de agir/processual se 

desdobra em três vértices: necessidade, adequação e utilidade. Há 

interesse/necessidade da intervenção do Poder Judiciário, para a 

realização do direito material de que o autor se diz titular, na medida em 

que lhe é defeso o exercício da autotutela. Assim, se o autor não puder, 

de outro modo, realizar sua pretensão, diante da resistência do réu em 

reconhecer sua posição jurídica de vantagem, senão por meio da 

intervenção soberana do Poder Judiciário, haverá interesse/necessidade. 

Há interesse/adequação, quando o instrumento técnico eleito pelo autor 

for capaz de prestar, satisfatoriamente, a tutela jurisdicional à situação 

jurídica material. Em outras palavras, deve haver uma exata correlação 

entre a via técnica eleita e a espécie de tutela provisória pleiteada. Há 

interesse/utilidade, se o provimento jurisdicional for capaz de 

proporcionar, na esfera jurídica do autor, uma situação melhor do que a 

que se encontrava antes da propositura da demanda. Acerca do tema, é o 

magistério do renomado processualista Marcelo Abelha Rodrigues, verbo 

ad verbum: Quando propomos uma demanda é porque temos uma 

necessidade concreta (resultante da insatisfação ou resistência a uma 

pretensão) e porque julgamos que essa necessidade só pode ser 

satisfeita com um provimento jurisdicional, que, aliás, solicitamos ao Poder 

Judiciário. Enquanto no interesse material o bem responsável pela 

satisfação das nossas necessidades é o próprio bem da vida, no 

interesse processual o bem que reputamos apto a satisfazer a nossa 

necessidade concreta é justamento o provimento pleiteado. Lá a utilidade é 

do bem material; aqui, é do provimento pleiteado. Todavia, na verificação 

do interesse processual não basta o demandante apontar a utilidade do 

provimento apenas sob o seu prisma para que se tenha por preenchida e 

vencida tal condição da ação. Dado o fato de que há também um interesse 
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próprio do Estado em solucionar os conflitos que é chamado a resolver 

(pacificação social), é imprescindível que o próprio Estado-juiz verifique se 

a necessidade concreta apontada pelo demandante pode ser satisfeita da 

forma como foi solicitado, ou seja, o jurisdicionado precisa se valer da 

técnica processual adequada para alcançar o resultado pretendido. A 

técnica processual adequada corresponde, na verdade, ao ônus que 

possui o jurisdicionado de se valer das ferramentas processuais 

adequadas (processo, procedimento e provimento) criadas e previstas 

pelo legislador processual para a hipótese reclamada. Analisando a 

situação concreta trazida à demanda (e aqui também o direito material) o 

Estado-juiz verifica, em juízo sucessivo: a) se há realmente a necessidade 

concreta de tutela apontada pelo demandante; b) se o provimento 

reclamado (bem processual – provimento solicitado) seria realmente apto 

ou adequado para debelar aquela necessidade. (in Manual de Direito 

Processual Civil, 5ª ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, pág.170/171) (destaquei) No mesmo sentido, é o pensar do 

eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris: 

[...] A situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um 

dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa 

é que caracteriza o interesse de agir. É que, como já se afirmou em bela 

sede doutrinária, a função jurisdicional não pode ser movimentada sem 

que haja um motivo. […] Em todos esses casos reclama-se que a parte 

tenha necessidade da via judicial e que a mesma resulte numa providência 

mais útil do que aquela que obteria por mãos próprias acaso fosse 

autorizada a autotutela. Por essa razão é que se afirma que o interesse de 

agir deve ser composto do binômio necessidade-utilidade da via 

jurisdicional. [...] (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de 

Conhecimento, v. I, 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág.177/178) 

(destaquei) Na mesma esteira dessa tradição doutrinária, o Supremo 

Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 

631.240/MG, submetido à repercussão geral, de Relatoria do eminente 

Ministro Luís Roberto Barroso, reafirmou o reconhecimento da ligação 

tênue e indissociável do interesse/necessidade e a provocação do Poder 

Judiciário: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. […] (STF, Tribunal Pleno, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, DJe de 

10/11/2014) (destaquei) Nesta senda esta alinhado o colendo Superior 

Tribunal de Justiça: [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

estava uniformizada no sentido de que a ausência de prévio requerimento 

administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie 

judicialmente a revisão, concessão ou restabelecimento de seu benefício 

previdenciário. 2. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 

631.240/MG, da relatoria do douto Ministro ROBERTO BARROSO (DJe de 

10.11.2014), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional 

nele suscitada e [...], a Autarquia apresentou contestação de mérito, 

caracterizando, assim, o interesse em agir pela resistência à pretensão, 

como definido pelo Supremo Tribunal Federal. [...] (STJ, 1ª Turma, AgRg no 

REsp nº 1479798/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

31/03/2015) [...]. No caso, houve contestação de mérito na qual a 

autarquia opunha resistência à concessão do benefício pleiteado, razão 

de se ter como satisfeito o requisito do interesse de agir, nos termos do 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal. Esse é o motivo de não 

prosperar o pedido de extinção do feito por ausência desse requisito. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgRg no 

REsp nº 1338259/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/03/2015) A par 

dessas considerações, retomo a situação dos autos acerca da recusa da 

Requerida em receber o pedido administrativo de pagamento de 

indenização ao Autor, frente aos inúmeros postos de apoio e atendimento 

ao usuário segurado existentes na Capital e imediações (incluindo Várzea 

Grande), não vislumbro a probabilidade do direito do Requerente em 

obrigar exclusivamente a Requerida a receber seu requerimento 

administrativo. Em outras palavras, não identifico, nesta fase de cognição 

sumária, o interesse/necessidade, porquanto a recusa da Ré não 

inviabiliza o exercício do direito do Autor através de outro ponto de 

atendimento, inclusive os pontos oficiais, agências dos Correios, 

DETRAN/MT, Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, etc. Ademais, 

a fim de corroborar para o reconhecimento da falta de interesse 

processual ao pedido de tutela compulsório vindicado pelo Autor, trago a 

baila a previsão normativa da Resolução nº332/2015 emitida pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP, que dispõe sobre a providência 

administrativa imposta às seguradoras que participam do consórcio e 

violam eventual regra administrativa: RESOLUÇÃO CNSP N.º 332, DE 2015 

Art. 32. Para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao 

Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da Susep, mediante a 

satisfação das seguintes condições: I - estar com as provisões técnicas 

devidamente constituídas e cobertas; II - possuir patrimônio líquido 

ajustado superior ao capital mínimo requerido; III - não estar em débito com 

a Susep, em decorrência de multas administrativas, em decisões 

transitadas em julgado; IV - ter a seguradora liquidado os débitos 

referentes a ações judiciais com trânsito em julgado; V - ter o 

representante legal da seguradora assinado o instrumento padrão de 

adesão ao Consórcio DPVAT; e VI - não ser seguradora estabelecida 

exclusivamente para operar em microsseguro. Art. 33. O contrato de 

constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e 

retirada das seguradoras, e suas alterações deverão ser previamente 

aprovadas pela Susep. [...] § 2.º O contrato deve estipular que qualquer 

seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. § 3.º A Susep deverá informar 

à seguradora líder qualquer alteração nas autorizações das regiões de 

operação das seguradoras participantes do Consórcio DPVAT. [...] Art. 

35. Na hipótese de a seguradora deixar de observar qualquer uma das 

condições previstas no art. 32, a Susep poderá, após intimação e 

manifestação do interessado, suspender a autorização para operar no 

Consórcio DPVAT. Note que, embora a seguradora seja obrigada a 

receber os requerimentos de indenização, a suspensão da autorização 

para operar no consórcio DPVAT se dará apenas na hipótese de violação 

da habilitação para participar da administração do seguro (artigo 32), não 

havendo sanção expressa para a recusa ao recebimento do requerimento 

da indenização (artigo 33, §2º); o que não significa a impossibilidade de 

reparação de eventual prejuízo pelo Poder Judiciário (exercício do direito 

de ação), desde que os danos sejam efetivamente demonstrado na 

instrução. Por conseguinte, em consulta ao sistema judicial eletrônico, 

verifico que o Autor está se valendo de prova genérica (Id.1357820, 

Id.13532778 ao Id.13532806 e Id.13517920 ao Id.13517971), produzida 

para subsidiar a alegação de recusa administrativa da Requerida em 

receber os pedidos de indenização dos usuários, inexistindo qualquer 

elemento capaz de indicar que o atendimento reproduzido através de 

áudio e vídeo anexados ocorreu de fato no protocolo do requerimento do 

Requerente, maculando assim a justa causa para a concessão da tutela 

coercitiva. Derradeiramente, a fim de reforçar a impropriedade da 

concessão da medida frente a obscuridade existente sobre os motivos 

que levaram a Requerida a recusar o requerimento do Autor, sirvo-me dos 

comunicados veiculados pela Seguradora Lider do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCORMT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir de hoje, dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 
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Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Portanto, a míngua das provar genéricas 

produzidas, somado a incerteza da causa do não recebimento do 

requerimento do Autor, inviabilizam a concessão da tutela provisória 

vindicada, mormente as tratativas entre os sindicatos e os representantes 

do consórcio DPVAT, ao que tudo indica, se arrastam há meses, sendo 

indispensável a triangulação do processo a fim de se apurar a legalidade 

acerca da recusa do ato ilícito imposto à Requerida. Destarte, a inequívoca 

falta de interesse/necessidade processual, pelos motivos lançados em 

linhas volvidas (principalmente por haver outros pontos oficiais de 

atendimento ao usuário, nos termos do comunicado da Seguradora Lider 

transcrito), aliado à fragilidade do real motivo da recusa ao recebimento do 

pedido administrativo do Requerente, concluo inexistente a probabilidade 

do direito do Autor ao deferimento da tutela de urgência vindicada. 

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles afasta por completo a pretensão antecipatória. 

Razão disso, não vislumbrado a probabilidade do direito, reputo 

dispensável a análise dos demais (perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo), mostrando-se indispensável a dilação probatória e a 

instrução do feito para uma melhor averiguação das afirmações 

declinadas pelo Autor, a fim de apurar com segurança os atos ilícitos 

reclamados na exordial, respeitando-se, dessa maneira, o contraditório e a 

ampla defesa. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034894-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 

1034894-83.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, IVANILDO OLIVEIRA DE 

ARAÚJO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 26/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência ID: 10728688. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11356884 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: 

11870805. Impugnação à contestação ID. 11985294. 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 
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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. A ausência do boletim de ocorrência policial, por si 

só, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não 

há falar em inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada 

da certidão confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência - SAMU, ID. 10728688, que, a rigor, também é um boletim de 

ocorrência, demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade 

entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID. 11870805. 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: 11870805 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, IVANILDO OLIVEIRA DE 

ARAÚJO, 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, 26/06/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016376-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINE SOARES ARTAL (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

 

PJe nº1016376-11.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora propugnou 

pela extinção do feito por desistência da ação (Id.13747259), 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. Sem honorários advocatícios 

por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 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: 1016382-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LOUREDO GOMES (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

 

PJe nº1016382-18.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora propugnou 

pela extinção do feito por desistência da ação (Id.13747244), 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. Sem honorários advocatícios 

por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 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: 1015661-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJe nº1015661-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora propugnou 

pela extinção do feito por desistência da ação (Id.13747134), 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. Sem honorários advocatícios 

por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035822-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE PEDRINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035822-34.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MEIRE PEDRINA DA 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 

19/10/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 10862977. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11771726 arguindo em preliminar a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência 

lavrado na data do fato, falta de nexo causal a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 11868963. Impugnação à contestação ID. 12460168. A parte Requerida 

(id. 12094800), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

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: 

10862977, 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: 11868963. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em 

atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, 

com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida 

provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso 

de perda anatômica e/o funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11868963 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro superior direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, MEIRE PEDRINA DA COSTA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/10/2017 (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: 1015645-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LINO BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1015645-15.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora propugnou 

pela extinção do feito por desistência da ação (Id.13747130), 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. Sem honorários advocatícios 

por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 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: 1019263-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019263-02.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, WINDSON DOS SANTOS 

MARTINS menor, neste ato representado por sua genitora MARIA JOSÉ 

DOS SANTOS, 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 12/04/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

8213625. A Requerida apresentou contestação no ID: 11904797 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado 

no ID: 11870855. Impugnação à contestação ID. 12407019. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 12407094) 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: 8213625) 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: 11870855. 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: 11870855 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 punho 

esquerdo, 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, 

WINDSON DOS SANTOS MARTINS menor, neste ato representado por sua 

genitora MARIA JOSÉ DOS SANTOS, 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 
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citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/04/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034924-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034924-21.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

09/07/2017 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: 8213625. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 11963208 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez, alegou também 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: 11872656. Impugnação à contestação ID. 

11985548. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 10731881) 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: 11872656. 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 superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11872656 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 superior 

direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 
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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 RODRIGUES DA SILVA, 

a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei 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, 09/07/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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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 

1034928-58.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, SOLIENE SANDRA DIAS SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

18/03/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 10732388. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12218961 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11872882. 

Impugnação à contestação ID. 12320954. 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: 10732388) 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: 11872882. 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 segmento da coluna cervical, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela 

mesma tabela, tem-se que em caso de lesões da estrutura torácica 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: 11872882 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão residual, perda de 

10% (dez por cento) do segmento da coluna cervical, o qual corresponde 

a 25% (vinte e cinco por cento) do teto máximo. Somados a repercussão 

residual de 10% (dez por cento) da perca da lesão da estrutura torácica, 

correspondente a 100% (cem por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, 

o valor exato da indenização equivale a 10% de 25% do teto máximo 

(referente à coluna cervical), SOMADOS a 10% de 100% do teto máximo 

(referente à estrutura torácica). Assim, 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 a 
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Requerente, SOLIENE SANDRA DIAS SILVA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 18/03/2015 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034732-88.2017.8.11.0041
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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 

1034732-88.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, GONÇALO FERREIRA DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 01/08/2017 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. Certidão de Ocorrência corroborada no id: 10709281. 

A Requerida apresentou contestação no id: 11391853 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: 11873056. Impugnação à contestação id. 

11984967. 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. A 

ausência do boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em 

inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão 

confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, id. 10709281, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, 

demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e 

a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID. 11873056. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11873056 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa da mão 

esquerda, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 
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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, 

GONÇALO FERREIRA DA SILVA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/08/2017 (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
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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 

1034755-34.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, BENEDITO JOÃO DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

11/08/2017 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: 10712026. A Requerida 

apresentou contestação no id: 12244874 arguindo em preliminar a inclusão 

da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da ação, e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a 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: 11878523. 

Impugnação à contestação corroborada no id. 12320375. 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. 10712026) 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. 11878523. 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. 11878523 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 

esquerdo, 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, BENEDITO JOÃO DA SILVA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei 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, 11/08/2017 (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
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002606-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARTINS BITANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002606-82.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar quanto a eventual 

existência de valor remanescente, presumindo-se satisfeita a obrigação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ dos 

valores depositados no ID. 12570089 em favor da parte Requerente, 

creditado na conta a ser indicada nos autos. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007613-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA VAKMAKER PEREIRA (AUTOR)

NATANAEL JESUS DA COSTA (AUTOR)

CREUZA DE ALMEIDA LARA (AUTOR)

GREGORIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

JOCELINA DUARTE PESSOA SOARES (AUTOR)

CARMEM LUCIA PEREIRA DE MELO (AUTOR)

ADEMILSON FERREIRA SOARES (AUTOR)

ANALICE PRIMA DE SOUZA (AUTOR)

ELIANE BENEDITA DA COSTA (AUTOR)

ANTONIO JOAO MACIEL (AUTOR)

EDSON ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

MILTON MARTINS BEZERRA (AUTOR)

GUINAURA ARCANJO DA SILVA (AUTOR)

CECILIA BATISTA DA COSTA (AUTOR)

MARILZA DA COSTA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA 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 07/08/2018 às 

10:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013137-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C J A DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME (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 

12:30 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 07/08/2018 às 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008672-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO 

LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERALDO DIAS MARANGONI OAB - SP347476 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA FARIA - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016514-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - ME (RÉU)

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/2018 às 

10:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015707-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA CENTRO DE IMAGEM LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (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 07/08/2018 às 

10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015707-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA CENTRO DE IMAGEM LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (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 
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data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/2018 às 

10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003517-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 07/08/2018 às 

11:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013715-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR AGOSTINHO PIRAN JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS SERAFIM OAB - DF33559 (ADVOGADO)

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (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 07/08/2018 às 

11:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013715-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR AGOSTINHO PIRAN JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS SERAFIM OAB - DF33559 (ADVOGADO)

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (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 07/08/2018 às 

11:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013715-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR AGOSTINHO PIRAN JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS SERAFIM OAB - DF33559 (ADVOGADO)

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (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 07/08/2018 às 

11:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021816-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN CAVALCANTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO)

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (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 07/08/2018 às 

12:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021816-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN CAVALCANTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO)

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (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 07/08/2018 às 

12:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023165-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (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 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003056-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY REGINA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FLORES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo 

endereço para que seja realizada citação, uma vez que na petição inicial 

não consta o endereço da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020698-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS OAB - DF12533 (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 07/08/2018 às 

10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012474-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA PIPINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 de agosto de 

2018, às 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 07.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011643-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERLON BEZERRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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 07/8/2018 às 

12:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1214881 Nr: 9892-31.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PETENATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOSVALDO MOREIRA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON MACHADO BARRETO - 

OAB:12420/MT, SÔNIA MARIA PETENATTI - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão negativa do Oficial de Justiça às fls. 20, intimo a 

parte requerente para indicar novo endereço ou requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 840309 Nr: 44719-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇA FORTE AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTAL PAISAGISMO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - OAB:11102 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105103 Nr: 12578-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO SOUZA DA CRUZ

 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 César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 830533 Nr: 36247-20.2013.811.0041

 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: GRACÉLIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 374381 Nr: 10572-94.2009.811.0041

 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: ALESSANDRA THERESA BARRASO VIEIRA, 

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRIUM VEÍCULOS LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Sant'Ana de Castro 

Vasconcelos - OAB:12.777-MT, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634, LADARIO SILVA BORGES FILHO - OAB:8104, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JOÃO 

HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, JOÃO TRANCHESI 

JUNIOR - OAB:58.730/SP, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - 

OAB:58739/SP

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo o advogado da parte 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca de 

petições de fls.1401/1402.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702345 Nr: 36966-07.2010.811.0041

 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: DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEC T. I. LOGÍSTICA S. A., CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:15012/E, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:17603-A, FERNANDO MAURO BARRUECO - OAB:162604/SP, JOSE 

MARTINHO SANTOS DA SILVA - OAB:15258/O, NARA REGINA SILVA 

VENEGA - OAB:6.580/MT, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321, 

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1029712 Nr: 36675-31.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOING & MATTEI DORING LTDA ME, VALDEMIR 

BOING, IZOLDE MATTEI DORIGON

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

OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 920295 Nr: 43592-03.2014.811.0041

 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: JOAQUIM ANSELMO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA G. ALVES MEGER - 

OAB:18.661, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995, TALITA OLIVEIRA DE SANTANA - 

OAB:17719/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 840471 Nr: 44846-45.2013.811.0041

 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: IBERE FERREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCIANA BASILI 

DIAS, FLAVIO BASILI DIAS, MIGUEL BASILI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BENEDITO BORGES DE 

ALBUQUERQUE, JOAQUIM VICTORINO BORGES DE ALBUQUERQUE, 

ESPOLIO DE ISAC NEWTON BORGES DE ALBUQUERQUE, ESPOLIO DE 

JURACY DE PAULA ALBUQUERQUE, GERSON BORGES DE 

ALBUQUERQUE, NAIR DE FREITAS ALBUQUERQUE, JOSÉ BORGES DE 

ALBUQUERQUE, TEREZINHA BORGES DE ALBUQUERQUE, MARTA 

CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA, GERALDINO MONTEIRO 

CURVO, PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE, JUDITH ALMEIDA 

ALBUQUERQUE, LEA DE ALBUQUERQUE CURVO, JOSE DE SOUZA 

NOGUEIRA, ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, NAILUR DA COSTA 

MARQUES CARVALHO, FERNANDO AUGUSTO CARVALHO, SELMA 

APARECIDA DE CARVALHO, MARIA ALICE MENDES DA SILVA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763447 Nr: 16033-42.2012.811.0041

 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: DURVAL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON DE CUIABÁ LTDA, 

BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS METALURGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA BITENCOURT - 

OAB:8319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/O/MT, 

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20572/O, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI - OAB:13.977, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1114894 Nr: 16633-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONEI DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls.139/141 no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1035756 Nr: 39478-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA, ESDS, ESDS, 

MARLENE ALMEIDA SILVESTRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que, compareça a secretaria para retirar a certidão de nascimento, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1036274 Nr: 39736-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA LEMES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls.111/114, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 880340 Nr: 16981-13.2014.811.0041

 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: PATRICIA SEBASTIANA DE BARROS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CONSTRUTORA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16.392 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP, Ubaldo Juveniz Jr. - OAB:160.493- 

OAB/SP

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103763 Nr: 12024-95.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: E. L. BENEDITO EIRELI - ME, EVELYN LORRAINE 

BENEDITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003996-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003996-53.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

ALVES SANTOS DA SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 9 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 Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005770-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V.FRANGIOTTI NETO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ESCAVE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005770-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

V.FRANGIOTTI NETO - ME RÉU: CONSTRUTORA ESCAVE LTDA - ME 

Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher ou apresentar a guia 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com base no art. 321 do CPC. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007274-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RAMOS CEBALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007274-62.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

DE LOURDES RAMOS CEBALHO RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher ou apresentar a guia custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

base no art. 321 do CPC. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016408-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI OAB - SP211495 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ CASAGRANDE OAB - 546.244.959-34 (REPRESENTANTE)

MOACIR CASAGRANDE OAB - 310.454.800-53 (REPRESENTANTE)

JAIRO MARONEZI OAB - 546.206.869-72 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016408-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO RÉU: REFORPAN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REPRESENTANTE: EDSON 

LUIZ CASAGRANDE, MOACIR CASAGRANDE, JAIRO MARONEZI 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 a parte 

autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NPI9912 

MT MMC/L200 TRITON HPE D 2014 2014 OLVEPAR DA AMAZONIA S/A 

IND.COM. Não ui-button ui-button ACM6645 MT VW/GOL CL 1992 1992 

OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND.COM. Sim ui-button ui-button No mais, 

não restou demonstrada a incapacidade financeira da 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. O 

STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 
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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. Não obstante, 

tem-se a figura de pessoa jurídica compondo o polo ativo da demanda, 

pleiteando as benesses da gratuidade da justiça. Todavia, é sabido que a 

pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando 

ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto 

sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada 

comprovar a insuficiência de renda. Em recente decisão o STJ consignou 

que é preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a 

hipossuficiência não é presumida. Desta feita, não houve efetiva 

demonstração da incapacidade financeira da empresa, como se exige 

para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. 

Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora indeferido o pedido de 

Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto 

de agravo de instrumento, e também indeferido, conforme acórdão, verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS - 

HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO-COMPROVADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A gratuidade de justiça pode ser reconhecida à pessoa 

jurídica, desde que demonstre de forma cabal a insuficiência de recursos 

para arcar com as despesas processuais.” (TJMT – Agravo de 

Instrumento n°. 37856/2005 - Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, 

sobre o assunto a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM 

FINS LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO 

COMPROVADA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício de 

assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado na Lei 1.060/50, 

destina-se essencialmente a pessoas físicas. 2. A ampliação do benefício 

às pessoas jurídicas deve limitar-se àquelas que não perseguem fins 

lucrativos e se dedicam a atividades beneficentes, filantrópicas, pias, ou 

morais, bem como às microempresas nitidamente familiares ou artesanais. 

Em todas as hipóteses é indispensável à comprovação da situação de 

necessidade. 3. Recurso especial a que se dá provimento”. (STJ – 

Recurso Especial n°. 690.482/RS - Relator Min. Teori Albino Zavascki - 

Julgamento: 15.02.2005) Destaquei. “PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - LEI 1.060/50 (ART. 2º, 

PARÁGRAFO UNICO) - As pessoas jurídicas necessitadas também podem 

ser beneficiárias de assistência judiciária, desde que demonstrada à 

impossibilidade de suportar os encargos do processo”. (STJ – Agravo 

Regimental n°. 2006/0023425-2 - Relator Min. Humberto Gomes de Barros - 

Julgamento: 14.11.2007) Destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL INDENIZAÇÃO DECISÃO QUE INDEFERIU A 

JUSTIÇA GRATUITA À EMPRESA AUTORA, POR ENTENDER QUE NÃO 

HOUVE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE POSSIBILIDADE DA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA 

JURÍDICA, DESDE QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA 

DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO DOCUMENTOS JUNTADOS 

QUE NÃO DEMONSTRAM A PRECARIEDADE FINANCEIRA DA EMPRESA 

INDEFERIMENTO MANTIDO. Agravo de Instrumento improvido.(TJ-SP - AI: 

20046718120138260000 SP 2004671-81.2013.8.26.0000, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 25/07/2013, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/07/2013) Tal demonstração não foi 

devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não 

faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Isso posto, 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: 1005559-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005559-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. 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 11h00min, 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: 1031641-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR MAZER FERREIRA DE ARAUJO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1031641-87.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: ARTUR 

MAZER FERREIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ARTUR MAZER FERREIRA DE 

ARAUJO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 28.07.2017, 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. 11336773, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II- Ausência De Requerimento Administrativo; III - Do 

Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais; IV- Inépcia Da Inicial – Ausência De Documentos Indispensáveis Á 

Propositura Da Ação; IV - Comprovante De Residência Em Nome De 

Terceiro. Requisito Para Fixação De Foro. Ausência De Pressuposto De 

Constituição E De Desenvolvimento Válido E Regular Do Processo. 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. 11484344, 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 
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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. AUSENCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 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. 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. DA INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. O promovido 

aduz que inexiste causa de pedir, vez que a petição inicial é inepta porque 

não traz os elementos necessários para a constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. A petição inicial contém as características 

necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada pelo autor, quais 

sejam, clareza e logicidade, estando em consonância com o disposto no 

art. 319 e incisos do CPC, não se me afigurando, in casu, qualquer das 

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito. 

Insta observar, ainda, a respeito, que “a petição inicial só deve ser 

indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que 

impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª 

Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não 

conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso 

dos autos. Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto 

condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no 

ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada 

na inicial e a causa de pedir. No caso em tela existe coesão entre a 

pretensão e causa petendi, portanto REJEITO a preliminar de inépcia da 

inicial. 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 
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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 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 28.07.2017, 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. 11484344, 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): 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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 65 de 408



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 Punho 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 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 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, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% 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: - PUNHO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = 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 

(28.07.2017) 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 [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005729-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005729-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. 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 12h00min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005689-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005689-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. 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 11h30min, 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: 1011618-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCARO HOTEIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011618-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RÉU: 

DELCARO HOTEIS LTDA Vistos etc. Narra a parte autora que a requerida 

é proprietária dos hotéis com nome fantasia Delcas Hotel e Delmond Hotel, 

e que em sua franca atividade empresarial vem utilizando em seus 

estabelecimentos, de forma habitual e continuadamente de obras musicais, 
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literomusicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental 

através da disposição de equipamentos fonomecânicos (como rádio e TV, 

CDs e DVDs) e sinais de rádio e TV (aberta e fechada) em seus 

aposentos. Explana que a ré não vem diligenciando frente ao ECAD a 

prévia e expressa autorização para uso desse repertório protegido, 

futando-se, outrossim, à correspondente retribuição autoral, o que 

configura em infração. Pugna pela concessão liminar de tutela provisória 

de urgência para que seja determinado a ré que suspenda ou interrompa a 

execução de qualquer obras musicais, litero-musical e fonogramas pelos 

hotéis que a pertencem, enquanto esta não providenciar autorização 

expressa para sua utilização. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c 

Perdas e Danos com Pedido de Tutela Provisória de Caratér Inibitório 

ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - 

ECAD em desfavor de DELCARO HOTÉIS LTDA. Sobre o instituto da tutela, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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. In casu, verifica-se que a demandante não demonstrou o 

periculum in mora, uma vez que a requerida encontra-se supostamente em 

débito desde o ano de 2015, conforme Demonstrativo de Débito Analítico 

(ID 12981245) e tão somente no presente ano de 2018 o requerente 

acionou o judiciário. Ademais, acerca do tema a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que não cabe pedido 

liminar em ações de cobrança de direitos autorais pelo ECAD, 

observemos: AGRAVO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL 

C/C PERDAS E DANOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - ECAD - 

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A 

CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.A matéria relacionada 

com os direitos autorais não é singela e demanda ampla discussão, pelo 

que não há que se deferir, de plano, a liminar.(AI 137808/2015, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) destaquei. 

RECURSO DE AGRAVO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - ECAD - AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A matéria relacionada com os direitos autorais 

não é singela e demanda ampla discussão, pelo que não há que se deferir, 

de plano, a liminar. Precedentes. (AI 153095/2012, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/03/2013, Publicado no DJE 19/03/2013). Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 

09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 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, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007557-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MARCOS DA COSTA CARGNELUTTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007557-85.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO RÉU: EVANDRO MARCOS DA COSTA 

CARGNELUTTI Vistos etc. 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 08h30min, 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: 1009654-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS 03306735132 (RÉU)

STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009654-58.2018.8.11.0041. AUTOR: PLENA 

COMERCIAL LTDA RÉU: STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS, STEFANY 

KELLY CRUZ MEDEIROS 03306735132 Vistos etc. 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 08h30min, 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010760-55.2018.8.11.0041

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:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ INTIMAÇÃO IMPULSIONO OS AUTOS intimando a parte autora 

para complementar o endereço da requerida para possibilitar a citação da 

mesma, uma vez que não consta na inicial o Estado, nem o município, nem 

a rua, número, impossibilitando a citação. MARTA BARRETO HIDALGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038631-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELIO BORGES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038631-94.2017.8.11.0041 AUTOR: MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: ABELIO BORGES DA COSTA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte AUTORA 

para acompanhar a distribuição e cumprimento do MANDADO DE CITAÇÃO 

remetido para a central de mandados, conforme informação nos autos de 

que não recolheu a diligência para o oficial de justiça pois vai fornecer os 

meios para o cumprimento, sob pena de extinção dos autos. Cuiabá - MT, 

9 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: 1007078-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE JUNG MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007078-92.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

HENRIQUE JUNG MATOS RÉU: LUIZ MARIO TEIXEIRA Vistos etc. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Assim, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 12:00 horas, 

nos termos do artigo 334 do CPC. Fica a parte autora intimada na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1200272 Nr: 4756-53.2017.811.0041

 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: EDNA DIOGO DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS TITA LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON BORGES DE 

OLIVEIRA - OAB:85419, NÍVEA VIEIRA CARNEIRO - OAB:85.942

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 77934 Nr: 2074-05.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302, ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4.121/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 8407 Nr: 41-95.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ OLIVEIRA SANTOS - ME, 

WILSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ALVES GOUVEIA - 

OAB:4888/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360856 Nr: 30846-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRICOM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA OLÍMPIA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO OSMAR 

PIZZATO, para devolução dos autos nº 30846-16.2008.811.0041, 

Protocolo 360856, 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817674 Nr: 24103-14.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE FAVIN DE SOUZA

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

TRABALHO MÉDICO

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

SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 
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legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA

Data da Carga: 05/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897942 Nr: 28256-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO CORREA 

RIBEIRO - OAB:7.991/MT, PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI - 

OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DA SILVA CHAGAS 

PINTO - OAB:327.645, ELISANDRA QUELLEN DE SUZA - OAB:18.213, 

JACKSON FRANCEISCO COLETA COUTINHO - OAB:MS 10044, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT, ROSILENE MARCELO - 

OAB:8.886/MT, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 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: ANA FLÁVIA UCHOA

Data da Carga: 06/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 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

 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: RAFAEL WILLIAN BATISTA

Data da Carga: 06/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 154658 Nr: 8327-86.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA, ROBERTO CASTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DA SILVA CASTRO

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

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - 

OAB:3634/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente acerca da penhora e 

avaliação realizadas, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014227-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOVINA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Ana Jovina de Freitas em desfavor do Banco Itaú 

BMG Consignados S/A, aduzindo que o réu vem descontando de sua folha 

de pagamento os valores mensais de R$ 116045, R$ 464,79, R$ 71,00, R$ 

589,95 e R$ 114,20, referente a parcelas de contratos de empréstimos 

consignados, os quais afirma não ter pactuado. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos referidos 

descontos, sob pena de multa; que o réu se abstenha de inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito; que exiba os contratos que 

ensejaram os descontos. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

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

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Quanto à suspensão dos 

descontos, verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos 

nesta fase de cognição sumária, por não se vislumbrar a urgência do 

pedido, já que a autora tem ciência de que os descontos estão sendo 

realizados desde 220/12/2016, conforme boletim de ocorrência de Id. 

13368607, assim indefiro-o. No tocante à exibição, vê-se que tal 

documento é necessário para possibilitar futura produção da prova 

requerida pela autora. Além disso, é documento que deve ser comum às 

partes. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE, na forma dos artigos 

300 e 301, ambos do Novo Código de Processo Civil, a medida pleiteada, 

para determinar que o requerido apresente cópia completa dos contratos 

que desencadearam os descontos na folha de pagamento da autora, 

discutidos neste processo, no prazo de cinco dias. E, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 20/08/2018, às 

12h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo ainda 

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] [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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003206-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)
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SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003206-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005485-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005485-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003164-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 70 de 408



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). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003164-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012020-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT0014032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Quanto ao registro de prioridade na 

tramitação, deverá o autor apresentar documento de identificação que 

comprove que o autor é idoso, sob pena de indeferimento, no prazo de 

quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012020-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT0014032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 
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dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Quanto ao registro de prioridade na 

tramitação, deverá o autor apresentar documento de identificação que 

comprove que o autor é idoso, sob pena de indeferimento, no prazo de 

quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010330-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (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). 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1020119-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA MONTEIRO LOTUFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por FABIOLA 

MONTEIRO LOTUFO , em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Note-se, que a parte autora afirmou, em síntese na exordial, que os 

documentos inerentes à operação interna do “back office” estão de posse 

da Requerida, ao que necessário seria este Juízo compelir a aludida 

empresa a apresentar os documentos inerentes ao Requerente para fins 

de se dar efetividade aos termos da r. sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte 

autora afirmar que os documentos relativos à movimentação dos valores 

investidos encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma 

deve comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do 

aludido investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Sabe-se que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, determino a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá comprovar a 

efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a requerida ou a 

terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Cumpra-se Cuiabá, 09 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010330-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (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). 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012432-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESINEY DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT0008015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Proceda-se a baixa da marcação de tramitação do processo em 

prioridade, vez que a autora não é idosa (Id. 13103679) e não apresentou 

qualquer documento para comprovar que faz jus a tal benefício. Designo o 

dia 21/08/2018, às 12h00min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012432-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESINEY DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT0008015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

Vistos. Proceda-se a baixa da marcação de tramitação do processo em 

prioridade, vez que a autora não é idosa (Id. 13103679) e não apresentou 

qualquer documento para comprovar que faz jus a tal benefício. Designo o 

dia 21/08/2018, às 12h00min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014199-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO)

VALQUIRIA RIBEIRO SAMPAIO OAB - 010.164.421-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 27/08/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. 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. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014199-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO)

VALQUIRIA RIBEIRO SAMPAIO OAB - 010.164.421-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 27/08/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 
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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. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016529-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Roberto Alves Pereira em desfavor do Banco BMG S/A, aduzindo que 

o réu vem descontando de sua folha de pagamento desde fevereiro/2017, 

o valor de R$ 188,93 referente a cartão de crédito, acerca do contrato 

12057572, que afirma desconhecer. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a suspensão do contrato, bem como 

os descontos dele decorrente, sob pena de multa. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não se vislumbrar a urgência do pedido, já que o autor discorreu que 

os descontos estão sendo realizados desde fevereiro/2017. Além disso, o 

autor não demonstrou que o requerido, em uma eventual sentença de 

procedência, não poderá restituí-lo integralmente e devidamente corrigido 

os descontos efetuados. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade 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, devendo o réu apresentar os contratos que deram ensejo 

aos descontos questionados. Designo o dia 27/08/2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios 

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, do NCPC, vez que o autor 

comprovou ser idoso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.
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Vistos. Designo o dia 27/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 
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de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. 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. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867/O (ADVOGADO)
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Vistos. Designo o dia 27/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. 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. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402582 Nr: 34594-22.2009.811.0041

 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: ISTELMA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA MARQUES FARIAS - 

OAB:120.149 - RJ, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOSE ORISVALDO 

BRITO DA SILVA - OAB:57.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:138.486

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRESSA 

FREITAS BORGES, para devolução dos autos nº 34594-22.2009.811.0041, 

Protocolo 402582, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811525 Nr: 18014-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915528 Nr: 40563-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON ALVES DE PAULA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO, ALICE 

RODRIGUES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941841 Nr: 55670-29.2014.811.0041

 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: J. BENEDITO GONÇALVES EPP, JOÃO BENEDITO 

GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA DE OLIVEIRA 

GONÇALVES - OAB:14645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 
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OAB:13242-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 894092 Nr: 25950-17.2014.811.0041

 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: ILDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMOS FERNANDES - 

OAB:12378/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897015 Nr: 27580-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA AUGUSTA DE REZENDE DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte exequente pretende a penhora on-line e 

pesquisa junto ao Sistema Renajud às fls. 78, e considerando que a 

executada não foi citada, recebo o pedido como arresto, assim Defiro o 

pedido de arresto on-line (fl. 78) nas aplicações da executada Tereza 

Augusta de Rezende David, tendo em vista o disposto nos artigos 835, I e 

854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 da 

CNGC, no valor de R$ 33.348,85 (trinta e três mil trezentos e quarenta e 

oito reais e oitenta e cinco.

Realizado o arresto, cite-se a devedora, intimando-a, inclusive, sobre os 

termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que 

entender de direito, por edital como já determinando à fl. 89. Lembrando 

que a citação é condição para sua conversão em penhora, nos termos do 

art. 830 do CPC.

 Defiro também a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de veículo em 

nome da executada. Se frutífera, intime-se o exequente para informar o 

seu interesse na relação encontrada, ou se negativa, também deverá se 

manifestar, no prazo de cinco dias.

Na hipótese de não localização de bens nas pesquisas anteriores, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Ana Jovina de Freitas em desfavor do Banco Itaú 

BMG Consignados S/A, aduzindo que o réu vem descontando de sua folha 

de pagamento os valores mensais de R$ 116045, R$ 464,79, R$ 71,00, R$ 

589,95 e R$ 114,20, referente a parcelas de contratos de empréstimos 

consignados, os quais afirma não ter pactuado. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos referidos 

descontos, sob pena de multa; que o réu se abstenha de inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito; que exiba os contratos que 

ensejaram os descontos. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

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

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Quanto à suspensão dos 

descontos, verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos 

nesta fase de cognição sumária, por não se vislumbrar a urgência do 

pedido, já que a autora tem ciência de que os descontos estão sendo 

realizados desde 220/12/2016, conforme boletim de ocorrência de Id. 

13368607, assim indefiro-o. No tocante à exibição, vê-se que tal 

documento é necessário para possibilitar futura produção da prova 

requerida pela autora. Além disso, é documento que deve ser comum às 

partes. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE, na forma dos artigos 

300 e 301, ambos do Novo Código de Processo Civil, a medida pleiteada, 

para determinar que o requerido apresente cópia completa dos contratos 

que desencadearam os descontos na folha de pagamento da autora, 

discutidos neste processo, no prazo de cinco dias. E, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 20/08/2018, às 

12h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo ainda 

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] [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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016529-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Vistos. Cuida-se de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Roberto Alves Pereira em desfavor do Banco BMG S/A, aduzindo que 

o réu vem descontando de sua folha de pagamento desde fevereiro/2017, 

o valor de R$ 188,93 referente a cartão de crédito, acerca do contrato 

12057572, que afirma desconhecer. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a suspensão do contrato, bem como 

os descontos dele decorrente, sob pena de multa. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não se vislumbrar a urgência do pedido, já que o autor discorreu que 

os descontos estão sendo realizados desde fevereiro/2017. Além disso, o 

autor não demonstrou que o requerido, em uma eventual sentença de 

procedência, não poderá restituí-lo integralmente e devidamente corrigido 

os descontos efetuados. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade 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, devendo o réu apresentar os contratos que deram ensejo 

aos descontos questionados. Designo o dia 27/08/2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios 

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, do NCPC, vez que o autor 

comprovou ser idoso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023211-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

POLYANA LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO)

WILTON GOMES DE MORAIS NETO OAB - GO36000 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela denunciada Liberty, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1020063-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIPUANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO GOMES OAB - MT17423/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR DE BARROS VIEGAS - ME (REQUERIDO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036844-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ISMAEL DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

(...)Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor 

nos cadastros de proteção ao crédito, com relação aos débitos em 

discussão nos autos, 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 30/07/2018, 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017170-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGLIBERTO BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

NOVA COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Diante da informações dos AR’s juntados , impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Exequente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019726-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MASUKO KANENOO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302/O (ADVOGADO)

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRABRANDS ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo,manifestar nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias, pleiteando o que entender de direito. Era 

o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030975-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M B ROSA CONSTRUCOES EIRELI - ME (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado , impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005109-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA COSTA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014286-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GOMES DA SILVA BERTOLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000040-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023161-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT0010986A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MAES PENIEL ELSHADAY (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024911-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE FRANCA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC- UNIVERSIDADE DE CUIABÁ/MT (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032503-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ASSERMAN (REQUERIDO)
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Vistos, etc. Determino a expedição de novo mandado de citação, a ser 

cumprido no endereço indicado no ID nº 11435932, observada as 

formalidades legais. 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. No mais, cumpra-se integralmente conforme a 

decisão de ID nº 10456234. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004386-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TESSARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELOIR LIPINSKI (RÉU)

WILLIANS PAULO MISCHUR (RÉU)

ELISANGELA GABRIELE SPADARE MISCHUR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN OAB - MT0007946A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Willians e 

Rosangela, mesmo devidamente citados, não manifestaram nos autos. 

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa e 

manifestar acerca da ausência das demais partes, no prazo de 15 

(quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020804-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABINAEL HENRIQUE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE FAVETTI (RÉU)

ZULMIRA PADILHA FONTOURA (RÉU)

JOSENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

ENEAS ROSA DE MORAES (RÉU)

ROGÉRIO PADILHA FONTOURA (RÉU)

Z.P FONTOURA & CIA LTDA - ME (RÉU)

ELISMAR BEZERRA ARRUDA (RÉU)

MILTON NASCIMENTO PEREIRA (RÉU)

LUCIANO RACI DE LIMA (RÉU)

 

Diante da informações dos AR’s juntados , impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021081-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSSON RUAN APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022080-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022074-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE AUGUSTO PIRES (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntado, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004075-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA JACOBINA DA CRUZ ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE RIBEIRO SILVA ABIB (RÉU)

MARCO ANTONIO ABIB (RÉU)

VERA FLESSAK DE AZEVEDO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, se manifestar sobre os ars devolvidos, requerendo o que 

entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061207 Nr: 51523-23.2015.811.0041

 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: CARLA DAYANE DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1101262 Nr: 11061-87.2016.811.0041

 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: JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA FILHO

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

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

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963566 Nr: 6298-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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 as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969708 Nr: 9210-47.2015.811.0041

 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: CLEBIANO BELTRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAM AMINE DAHROUGE

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

OAB:OAB/MT4729A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, RICARDO 

JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083051 Nr: 2985-74.2016.811.0041

 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: JOAO TIAGO MARTINS NOVAES

 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:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992427 Nr: 19615-45.2015.811.0041

 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: MARLUCE BENEDITA 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, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 169/170 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.: 956763 Nr: 3444-13.2015.811.0041

 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 REGINALDO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 104 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Barra do Bugres/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970610 Nr: 9598-47.2015.811.0041

 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: AKMG, LEIDE APARECIDA MIOTTO

 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 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o contido na certidão de fls. 100, determino que se intime 

pessoalmente o patrono da parte autora para cumprir conforme 

determinado às fls. 89.

Decorrido o prazo, 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.: 1010645 Nr: 27868-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI GRANJEIRO

 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 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 129 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Lucas do Rio Verde/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173058 Nr: 41339-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEFERSON ALMEIDA CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 94 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Campo Novo do Parecis/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110474 Nr: 14862-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 113, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, para que seja 

intimada a parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999178 Nr: 23084-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE DE LIMA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 123, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Sapezal/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149895 Nr: 31659-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 115 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Cáceres/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989809 Nr: 18436-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAYLDSON KLAUBER VIEIRA GUIMARAES

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 167 constata-se que não houve a intimação da 

parte autora, determino que se intime o patrono da parte autora, para que 

traga aos autos endereço atualizado do autor, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 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.: 978556 Nr: 13308-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR, MARINA ALVES RIBEIRO

 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:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 147, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Mirassol do Oeste/MT, para que seja intimada 

a parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019869-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 81 de 408



HILDA CLARINDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 1019869-93.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Hilda 

Clarinda Campos em desfavor de Banco Bradesco Financiamento S/A, 

com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão 

dos descontos existentes na folha de pagamento da parte autora. Consta 

na inicial que a parte autora, no mês de junho/2018, foi surpreendida ao 

retirar um extrato de sua previdência social, constatando a existência de 

empréstimos consignados realizados em seu nome. Aduz que jamais 

efetuou qualquer negócio jurídico junto a requerida, de modo que os 

descontos são indevidos. Acrescenta que os empréstimos foram 

realizados mediante fraude. 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 foi surpreendida com a existência de descontos de sua folha 

de pagamento, alegando que os contratos foram celebrados mediante 

fraude, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para 

que seja determinada a suspensão dos descontos existentes na folha de 

pagamento da parte autora. 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 

(ID nº 14018092 e 14018103), bem como diante da 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. 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 os descontos que estão sendo 

realizados na folha de pagamento do INSS da parte autora, 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014273-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DE JESUS AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014273-02.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADEMILSON DE 

JESUS AGUIAR Vistos etc... Não obstante a informação trazida pelo 

Banco Bradesco na petição de Id: 12702539, não vislumbra-se dos autos 

qualquer documento de comprovação. Desta feita, intimo o autor para, no 

prazo de 15 dias acostar aos autos documentos que comprovem que a 

presente ação e a ação de busca e apreensão que tramitou perante a 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário sob o código 1109541 não 

discutem o mesmo contrato, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC. Após, concluso 

para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002298-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DE BRITO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002298-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELZA DE BRITO MACIEL 

Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 12878010, 12878024, 12878028, 

12878034, 12878036 e 12878038. Compulsando os autos, verifico que o 

ator cumpriu parcialmente a determinação proferida no despacho de ID 

12499368, já que comprovou o recolhimento das guias, contudo 

quedou-se inerte no que tange à constituição em mora da parte adversa. 

Faço constar novamente que ambas as tentativas de notificação contidas 

no ID 11602508 restaram prejudicadas, já que a entrega não pode ser 

efetivada, retornando devido ao motivo “AUSENTE”. Nesse sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 45724/2017, Relator: 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

26/05/2017) Saliento ainda que a tentativa de notificação por meio de edital 

ainda não é admitida nesse caso, uma vez que não se frustraram todas as 

tentativas de notificação pessoal do devedor. Nessa vertente: TJMT - E M 

E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - 

DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA 

DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR 

EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Desta 

feita, intimo novamente o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001688-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GENI DA SILVA (EXECUTADO)

ESPACO NOBRE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001688-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: ESPACO NOBRE COMERCIO DE 

MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME, MARIA GENI DA SILVA Vistos. No Id. 

13525806, as partes apresentam acordo, pugnando por sua homologação. 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

25/12/2018, nos termos do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se em 05 dias 

acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio 

será tido como cumprido. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017475-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

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:

NILSON DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017475-16.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: NILSON DE ALMEIDA Vistos. Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Observe-se o comprovante de 

pagamento de diligência de Id 13846619. Nos termos do art. 212, § 2º, do 

CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009990-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDDI COUTINHO OAB - SP217182 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECPET TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009990-96.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SCANIA BANCO 

S.A. REQUERIDO: TECPET TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Vistos. 

Indefiro o pleito contido na petição de Id: 9019533, quanto a devolução 

desta demanda a comarca de origem, visto que esta ação não se trata de 
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Carta Precatória e sim de pedido avulso de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n° 10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ. No 

mais, ante a apreensão do veículo, a saber: - Caminhão Trator, Scania, 

Modelo R 440 A 6x2, Placa FAO-1539. Bem como, a informação trazida 

pelo autor ao ID: 9019533, de que todos os bens pleito desta demanda 

foram apreendidos, sendo inclusive objeto de impugnação pelo requerente 

na comarca de origem, oficie-se ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de 

São Paulo/SP, via malote digital, para informar a apreensão do veículo 

nesta Comarca, acostando os documentos necessários (despacho, 

certidão do oficial e informações do local onde está depositado o bem). 

Após, ante a perda do objeto, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012789-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI GONZALES DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento a ordem verbal do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de Souza, juiz titular 

desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, 

PROCEDO a redesignação desta audiência para o dia 08/08/2018, às 

16h00. Cuiabá-MT, 9 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015103-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da 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 de 

Justiça de ID 13942325, dando regular andamento ao feito, sob pena de 

extinção como disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, 

eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência 

e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 9 de julho 

de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032876-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1032876-89.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Aos 20 de junho de 2018, às 17h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e 

a parte autora acompanhado de advogado. Compulsando o presente 

caderno processual constato que a carta de citação foi expedida em 

05/06/2018 e não foi devolvida até a presente data, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 15/08/2018 as 17:00, saindo o autor 

devidamente intimado. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito João Celestino Batista Neto Antônio José Leite Advogado da Parte 

Autora Parte Autora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032876-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que contestação de ID 13997114 é 

tempestiva. Ademais, procedo a intimação da parte autora, para no prazo 

legal, apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 9 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017809 Nr: 30859-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIMOTEO COIMBRA BREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DO BRASIL FINANCERIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR WILSON DA SILVA DALVI 

- OAB:17510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Intimação DAS PARTES para, no PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se acerca da certidão da Contadoria, bem como, apresentar 

"as parcelas pagas do financiamento".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088567 Nr: 5478-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA NELZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 
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OAB:13.033/MT

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

OAB:8659/MS

 Nos termos do despacho de fls. 232, bem como, ante o laudi contábil de 

fls. 234/235, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do laudo da 

Contadoria acostado às fls. 234/235.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017792-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017792-14.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA 

RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc... Nos termos do art. 99, § 3º, 

do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a requerente os benefícios da justiça 

gratuita. Pleiteia a autora por meio desta ação, pela exibição da cópia do 

contrato de financiamento efetuado junto ao Banco requerido, encerrado 

ou em curso, bem como as contas gráficas dos empréstimos efetuados, 

conforme pleiteado no prévio requerimento administrativo de Id: 13795890. 

Estando evidenciado o direito da autora, enquanto contraente, ao acesso 

às informações a ela relacionadas, defiro a medida liminar pleiteada, para 

que o requerido apresente os documentos solicitados. Assim, cite-se o 

requerido, via correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 

dias, oferecer resposta, bem como, intime-o para, no prazo de 05 dias, 

exibir em juízo os documentos solicitados na peça vestibular, ou opor as 

circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. Cite-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012961-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO CORDEIRO CARRASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 2 9 6 1 - 5 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONIVALDO 

CORDEIRO CARRASCO Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 12469087, 

13613599 e 13613640. Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN VOYAGE, placa: 

OAP-0769 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 
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Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005976-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA SQUINELO FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005976-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CHEILA 

SQUINELO FRANCO Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID. 10709667, bem como, o termo de 

restituição de ID: 10709686 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029035-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL 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:

KELLY CRISTINA LOPES TRASEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029035-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: KELLY CRISTINA LOPES TRASEL Vistos. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 10402846, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição 

judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Ante a desistência do prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029176-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE JESUS LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029176-08.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: MARCIO DE JESUS LUZ Vistos. Verifica-se na 

petição de Id 12509270 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 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 Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029317-27.2017.8.11.0041

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:

SILVIO OLIVEIRA TELES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029317-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SILVIO OLIVEIRA TELES 

JUNIOR Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

10398156, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido. Ante a 

desistência de prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014826-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 
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Processo: 1014826-49.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID. 10398156, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida 

via Sistema Renajud/Detran faço constar que não há determinação judicial 

nesse sentido. Ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003029-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIELY BARBOSA LOURENCO ALLERSDORFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003029-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: GLAUCIELY BARBOSA LOURENCO 

ALLERSDORFER Vistos. INTIMO a parte autora para em 15 dias comprovar 

a devolução do bem a requerida, sob pena de aplicação de multa, nos 

termos do artigo 77 do CPC. Independentemente do ato acima, verifico na 

petição de Id 10546818 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 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 Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o 

transito em julgado, cumprido o primeiro parágrafo, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019142-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TADASHI DE OLIVEIRA KANEKIYO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019142-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RICARDO TADASHI DE 

OLIVEIRA KANEKIYO Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

10316918, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Após o transito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025856-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO FRANCISCO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025856-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BRASILINO FRANCISCO 

DOS REIS Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

10913313, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Após o transito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009823-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GENILTO ADENALDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012978-90.2017.8.11.0041

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 L. PEREIRA BISNETO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013737-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015532-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORMINA MATOS DOS SANTOS LOPES (REQUERIDO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003004-92.2018.8.11.0041

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:

MAURINILSO MARQUES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida já foi realizada nos autos. Intime-se o 

autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em execução 

nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038809-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos etc. Intime-se o requerido para apresentar o contrato discutido 

nesta ação no original, no prazo legal, sob pena de aplicação dos efeitos 

do art. 400 do CPC. Decorrido o prazo certifique-se, havendo 

manifestação, diga a parte autora e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.07.18:
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Despacho 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a segunda requerida como postulado nos autos. 

Cumpra-se sentença e arquive-se. Cuiabá, 09.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017963-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACY BARROS DUARTE (EXECUTADO)

JULICIO VICENTE DA COSTA (EXECUTADO)

JOELCIO GARCIA DUARTE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011800-72.2018.8.11.0041

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:

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

MULTGRAOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036419-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão dos autos, no prazo 

de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016326-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA AMELIA SOARES VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da manifestação da parte requerida, intime-se o autor 

para cumprir toda determinação do ID n. 12811424, no prazo legal, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais). Cumprida 

determinação acima, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016994-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

JUCELENA CORREA JUVENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007669-88.2017.8.11.0041

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:

RUBENS RIZZIERI (EXECUTADO)

NEIDE DE FATIMA RIZZIERI (EXECUTADO)

RUBENS RIZZIERI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e intime-se o autor para apresentar 

demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora on line. Após, 

conclusos. cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012948-55.2017.8.11.0041

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)

 

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: 1008730-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DUARTE E SOUZA (RÉU)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (RÉU)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (RÉU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015122-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão resta prejudicado pedido de purgação de 

mora inferior ao determinado nos autos. Intime-se o autor para manifestar 

sobre contestação e as partes para especificarem provas a produzir. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011051-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038833-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014258-62.2018.8.11.0041

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:

LANDER MAIA BATISTA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014370-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LAZZAROTTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017596-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCADORA LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024723-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C J RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014492-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008487-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Decorrido o prazo de quinze dias do trânsito em julgado da 
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sentença, certifique-se sobre pagamento da condenação. Havendo 

pagamento, diga o credor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020124-51.2018.8.11.0041

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:

SANTINHA ROSA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 20.668,52(vinte mil, seiscentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme determina o 

Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor para comprovar em 

quinze dias, a complementação do recolhimento da guia e sua vinculação 

ao número único do processo referente a este valor, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024334-82.2017.8.11.0041

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:

LORIVALDO PAIXAO CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Prestei informações requisitadas, cuja cópia segue em anexo 

e enviada malote digital. Cumpra-se o penúltimo parágrafo da sentença 

prolatada. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Intimação 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)

 

Deverá a parte requerida confirmar a restituição do bem, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033588-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

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:

EDISON FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035291-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020952-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELBA NEIDA CORREA ANDRADE (RÉU)

DORALICE CORREA ANDRADE ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-75.2018.8.11.0041

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:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010998-74.2018.8.11.0041

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:

DIVINA DA ROCHA LEMOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016504-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(EXECUTADO)

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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: 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)

 

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: 1019817-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISSE MARA ESTRAL (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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116165 Nr: 922-19.1992.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO DE LAMÔNICA FREIRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVANA NOVAES 

SANTOS, para devolução dos autos nº 922-19.1992.811.0041, Protocolo 

116165, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1289326 Nr: 4708-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO ROSA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação de fls. 286/292 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 913839 Nr: 39372-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLA ESCOLHA COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME, VALDIR FERNANDES LIMA, MARIANGELA 

RAMOS DE ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.601/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166661 Nr: 38666-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP, EDEVAL 

DORICO DA CRUZ E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.560.

Designo início da perícia para o dia 25/07/18 as 14 horas.

Proceda-se intimações necessárias, inclusive do Perito nomeado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166744 Nr: 38698-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747420 Nr: 44670-37.2011.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 92 de 408



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME, 

DURCINEIA FIGUEIREDO BRUNO, VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT, NIVALDO CONRADO - OAB:4925

 Vistos, etc.

Acoho as escusas de fls.258/260 e em substituição ao Leiloeiro nomeio o 

Sr. Álvaro Antônio Mussa Pereira - 3027-5131, para efetivação da venda 

judicial como determinado à fl.256.

Proceda-se intimação necessária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827283 Nr: 33167-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Vistos, etc.

Concedo o prazo de dez dias para as partes manifestarem. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 212710 Nr: 1401-17.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA - PROMOÇÕES PUBLICIDADE E 

REPRESENTAÇÕES, ZÊNIO SILVA, ÁUREA LÍLIA BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:OAB/MT 19.494

 Vistos, etc.

Diante da procuração de fls.214 e 224, não resta dúvidas de que a parte 

executada está representada nos autos.

De outra banda, a executada pretende a liberação de penhora sob 

argumento de que recaiu sobre seus salário.

Analisando os autos, pelos extratos acostados pela executada denota-se 

que nenhum consta como conta salário ou que nele tenha efetivado 

depósito de proventos.

A questão dispensa maiores delongas considerando que apesar de 

acostar seus demonstrativos de pagamentos mensais não demonstrou 

que os referidos foram objeto de penhora on line. A ter natureza alimentar 

e abrangido pela impenhorabilidade.

Pelo que mantenho a penhora, facultando ao credor o levantamento.

Expeça-se alvará e após, deverá o autor no prazo legal indicar outros 

bens passíveis de penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 801262 Nr: 7692-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVÃO GRILL COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS- ME, EMANUELLE BEATRIZ CRUZ E SANTOS, MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 850903 Nr: 53920-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANCHES MELHADO, DAISY RENSI 

SABINO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MELHADO, ESPÓLIO DE 

ANTONIO MIGUEL SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARCÍLIO VEIGA 

ALVES FERREIRA - OAB:OAB/SP 175045

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se cabível a manifestação da parte 

executada.

Vejam que o título executado possui garantia e não há nos autos qualquer 

informação de tentativa de penhora sobre o referido.

Apesar do CPC colocar em primeiro plano a penhora em dinheiro, as 

partes quando firmaram o título abdicaram de tal dispositivo optando pelo 

bem dado em garantia.

Assim, não procede a penhora junto ao Bancenjud, devendo o valor ser 

levantado em nome da parte executada que sofreu a constrição judicial. 

Expeça-se alvará.

Após, expeça-se carta precatória para penhora, avaliação e demais atos 

executórios com relação ao bem dado em garantia ao título.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1289106 Nr: 4657-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRINO ROSA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: "Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui 

nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente 

elencados na referida sentença. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852471 Nr: 55273-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E 

MAR LTDA, SANDRA REGINA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 875026 Nr: 13420-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA ME, LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 787596 Nr: 41500-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

petição de fls. 187/191, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1133995 Nr: 24647-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FERNANDA EUBANK GOMES ME, 

CARLA FERNANDA EUBANCK GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida efetuar o 

depósito dos honorários periciais, fixados em R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais), no prazo legal de 05 (dias) úteis.

INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes intimadas para, querendo, 

apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, no prazo legal de 05 

(dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014780 Nr: 29617-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007982-15.2018.8.11.0041

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:

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032335-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

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:

CARLOS ANTONIO HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018498-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LIBERIO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020047-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

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, 09.07.18

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005931-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RACA LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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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, 09.07.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007890-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

MIGUEL DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Decisão 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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, 09.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017162-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA NASCIMENTO CASTRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

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, 09.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019153-66.2018.8.11.0041

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):

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, 09.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035819-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYFERSON JOSE CASTILHO DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 
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com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas pelas partes, se houver. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, cumpra-se o acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.07.18

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003154-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência da parte autora com o valor depositado 

pelo requerido, tenho por satisfeita a obrigação, nada mais havendo que 

reclamar nos autos. Expeça-se alvará em favor do autor e após, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033280-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DAIANE OLEINICZAK LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte somente pode postular em Juízo através de advogado, 

razão pela qual, não há como homologar acordo considerando que a parte 

requerida não está representada por advogado habilitado nos autos. 

Entretanto, considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037160-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte somente pode postular em Juízo através de advogado, 

razão pela qual, não há como homologar acordo, considerando que a 

parte requerida não está representada por advogado no autos. Entretanto, 

considerando que as partes fizeram composição amigável, conforme 

anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Custas pelo autor, se houver. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014265-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN JUNIOR DA SILVA LESSE (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, 09.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011944-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE VIANA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão, contra Guilherme Henrique Viana Silva, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face dos grupos/cotas de 

consórcio nº 8449/167 e 8450/221 que o requerido integra. Alegou que o 

requerido não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar 
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pagamentos das prestações a partir de 14/02/2018, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 13035143/ 13035205. 

A liminar foi concedida ao id. 13047602 e devidamente cumprida ao id. 

13283022/ 13285517. O requerido manifestou ao id. 13288339, aduzindo 

sobre da ausência de notificação válida para constituição em mora do 

requerido, em face do AR constar como Ausente. Asseverou que o autor 

enviou a notificação para endereço que o réu nunca residiu ou informou 

como sua residência, não sendo o endereço constante no contrato 

firmado. Postulou pela revogação da medida liminar, haja vista que é a nula 

a notificação extrajudicial. Requer a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a restituição do bem apreendido. Juntou documentos de id. 

13288436/ 13288665. Ao id. 13291293 foi determinado a restituição do 

bem ao requerido, em face da ausência de constituição em mora do 

devedor. Conforme certidão juntada ao id. 13334735/ 13334836, o bem foi 

restituído à parte requerida. O autor apresentou Embargos de Declaração 

ao id. 13410699, para reformar a decisão recorrida, a fim de sanar 

contradição e restabelecer a liminar de busca e apreensão. Em resposta 

(id. 13422067) a parte requerida apresentou contestação. Preliminarmente, 

postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Arguiu a 

nulidade da notificação, em face da ausência de constituição em mora do 

requerido, haja vista o AR constar como Ausente 3 vezes. Asseverou que 

o autor enviou a notificação para endereço que o réu nunca residiu ou 

informou como sua residência, não sendo o endereço constante no 

contrato firmado. Fez uma síntese dos fatos. Traçou a realidade fática. 

Afirmou que tentou purgar a obrigação assumida, procurando o autor para 

tentativas de acordo, porém não obteve êxito. Requer a autorização 

judicial para consignar no presente autos na conta judicial o valor do 

débito. No mérito, elucidou sobre a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível para a 

Ação de Busca e Apreensão. Rogou pela extinção do feito por ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do 

processo; e no mérito, caso não seja acolhida a preliminar, requer a 

improcedência da ação; seja acolhida e julgada procedente a pretensão 

apresentada no pedido reconvencional, para purgar a mora das parcelas 

que são objeto de recusa pelo reconvindo, bem como, que a reconvinda 

abstenha de inscrever no rol dos maus pagadores os dados cadastrais do 

reconvinte e ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou 

documentos de id. 13422174/13422194. Ao id. 13441579, os embargos de 

declaração foram recebidos e a decisão foi mantida, em face da ausência 

de comprovação da mora. A parte autora apresentou réplica à 

contestação ao id. 13808791, ratificando os termos da inicial. Afirmou que 

a citação supre os vícios da notificação. Impugnou o pedido de justiça 

gratuita do requerido. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

contra Guilherme Henrique Viana Silva, em que o autor objetiva a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, sob alegação de que o requerido 

não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar pagamentos das 

prestações. Requereu a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência da ação. Por seu turno, o requerido rogou pela 

extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular e válido do processo; e no mérito, caso não seja 

acolhida a preliminar, requer a improcedência da ação; seja acolhida e 

julgada procedente a pretensão apresentada no pedido reconvencional, 

para purgar a mora das parcelas que são objeto de recusa pelo 

reconvindo, bem como, que a reconvinda abstenha de inscrever no rol 

dos maus pagadores os dados cadastrais do reconvinte e ainda, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Considerando que a matéria 

tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, 

encontram-se 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. No caso, há 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerida não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizado de seus rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de 

renda, para aquilatar a necessidade. Ademais, pelo valor do contrato 

firmado pelas partes, conforme documentos que instruem a inicial, não há 

como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Passo a 

análise da alegação de ausência de constituição em mora, sob 

fundamento de que não ocorreu validamente a notificação do requerido em 

face do AR constar como Ausente por três vezes. Analisando os autos, 

denota-se que a comprovação da mora na inicial se deu através da 

Notificação Extrajudicial de id. 13035173 e pelo Aviso de Recebimento de 

id. 13035173, onde se verifica que a referida não foi encaminhada para o 

endereço fornecido pelo requerido no contrato firmado entre as partes. É 

requisito essencial para a ação de busca e apreensão, a existência da 

alienação fiduciária e a comprovação de mora. No caso em tela, 

verifica-se que não houve a entrega da notificação extrajudicial a parte 

requerida, tendo sido motivo da não entrega: “Ausente” por três vezes, 

como informado pelos Correios. Já é uníssono nos Tribunais que para o 

devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser 

realizada por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao contrato o 

que não restou comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2º § 

2º do decreto 911/69, “in verbis”: “Art. 2º.... § 2º A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Nesse sentido é o 

entendimento sumulado nº 72 do STJ: "a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 

Ainda, não basta o mero envio da notificação ao domicílio indicado no 

contrato pelo devedor, pois é preciso que ela tenha sido entregue e 

recebida por qualquer pessoa naquele endereço, seja pelo réu ou terceiro, 

conforme se depreende do artigo. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA 

REANALISAR ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO - 

TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - PARÂMETROS FIXADOS PELO 

STJ - PRAZO EM DOBRO CONTADO DA CHEGADA DOS AUTOS À 

SECRETARIA DA DEFENSORIA PÚBLICA - MORA NÃO COMPROVADA - 

RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO - 

AUSÊNCIA DE PROVA - DOCUMENTO QUE NÃO DEMONSTRA 

ASSINATURA NO AR PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO - 

REVISÃO DO CONTRATO POSTULADA EM CONTESTAÇÃO - MATÉRIA 

PREJUDICADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). Para tanto, não basta o simples envio 

da notificação, mas também a prova de que foi recebida, mesmo que não 

pessoalmente. Extinta a ação, fica prejudicada a apreciação do pedido de 

revisão de contrato formulado em contestação, e além do quê, só seria 

cabível se realizado em reconvenção (art. 297 do CPC)”. (TJMT 

APELAÇÃO Nº 79842/2012 - Número do Protocolo: 79842/2012 Data de 

Julgamento: 28-10-2015) Desta forma, deveria o autor proceder nova 

notificação para que a referida fosse recebida, ou ainda, o protesto por 

edital, o que também não foi comprovado nos autos. Se por um lado na 

jurisprudência é pacifica em entender que caracteriza notificação válida a 

remessa da referida para o endereço constante do contrato, independente 

de quem a receba, também, é uníssono que não configura a mora, quando 

a notificação não alcançou seu objetivo, ou seja, em face da “ausência” 

da parte requerida quando da notificação, reputando-se que dela não teve 

conhecimento. No caso em tela, necessita a comprovação da mora, não 

bastando sua decorrência, para dar ensejo a ação de Busca e 

Apreensão. A citação não supre a falta de notificação extrajudicial. Razão 

pela qual, acolho a alegação de ausência da constituição em mora, pela 

não comprovação da referida, necessitando além da revogação da liminar 

em definitivo, a obstrução ao prosseguimento do feito. Portanto, revogo em 

definitivo a liminar concedida. Nos presentes autos, o bem já foi restituído 

ao requerido (id. 13334735/ 13334836), devendo ser mantido na posse do 

bem. Ademais, o requerido comprovou o pagamento de R$5.779,62 ao 

id.13422194. Assim, este valor também deverá ser restituído ao requerido. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo sem 

Resolução de Mérito a presente ação de Busca e Apreensão, acolhendo a 

alegação de ausência de constituição em mora, via de consequência, 

Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no que dispõe o artigo 485, IV do 

NCPC c.c. Decreto Lei n. 911/69. Revogo em definitivo a liminar concedida, 

devendo a parte requerida ser mantida na posse do bem, em face da 

restituição já efetuada nos autos. Ademais, deverá ser restituído ao réu os 

valores pagos a título de purgação de mora, expedindo-se alvará. 

Condeno a parte requerente 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 
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trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, intime-se a parte requerente para o pagamento da condenação, 

atualizada, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

demandado de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003884-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BIONDO OAB - RS51346 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON MILITAO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que não foi possível efetuar a CITAÇÃO do NILTON 

MILITÃO DA ROCHA pois o imóvel encontrava-se sempre fechado as 

vezes que lá estive, trata-se de um imóvel na esquina, com grades e 

portão lateral alto e tampado metalão, ninguem atende ao interfone. 

Procurei informações ao Segurança da rua Sr. Valdir, não soube dar 

informações sobre o referido morador. O referido é verdade e dou fé. Ana 

Maura de Freitas. ... CUIABÁ/MT, 28 de junho de 2018. ANA MAURA DE 

FREITAS Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022053-56.2017.8.11.0041

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:

LUCAS LOPES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora, para no prazo legal requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010317-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL ANICEZIO BRANDAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1010317-41.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

65.922,08; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: 

EXECUTADO: ISRAEL ANICEZIO BRANDAO Certifico que, nesta data 

procedo a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF. CUIABÁ , 6 de julho de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000153-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO, que recebi para cumprimento o mandado extraído 

dos autos de nº 1000153-80.2018.8.11.0041 no dia 24/03/2018 diligenciei 

ao bairro Novo Paraíso, nesta Capital. Ocorre que lá estando, não foi 

obtido êxito na localização do bem. Diante destas informações, suspendo 

minhas diligências, devolvo o r. Mandado, para a Secretaria da Vara para 

as providências cabíveis. O referido é verdade e dou fé. Cuiabá/MT, de 

28/04/2018. ______________________________ Wilson Wagner P. C. de 

Souza. Oficial de Justiça - Mat. 25928

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034275-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERLON VICTOR DERKOSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico, que em 06/04/2018, por volta das 08h51min, estive 

na Rua Martins França, nº 98, Dom Aquino, em Cuiabá - MT, e ali a Sra. 

Rosane de Tal, moradora, disse desconhecer o polo passivo, Sr. Erlon 

Victor Derkoski. Afirmou que mora no imovel desde o ano de 2016. 

CUIABÁ/MT, 11 de abril de 2018. FABIANO FERREIRA DA SILVA Oficial de 

Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019381-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DA GUIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que dirigi-me no Bairro Bela Vista, não foi possível dar 

o cumprimento ao mandado de Liminar e Citação, em virtude de não 

localizar a Rua G-14 Quadra 2 no Bairro Bela Vista, informei com os 

comerciantes, os mesmos não tem conhecimento da Rua G 14 no referido 

Bairro. Faço a devolução do mandado para que a parte autora conduza o 

Oficial de Justiça até o endereço, ou indica um ponto de referencia, para 

que o bem descrito na inicial seja localizado e Apreendido. CUIABÁ/MT, 16 

de maio de 2018. ELIETE GOMES RONDON FARIA Oficial de Justiça SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1026616-93.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

22.047,75; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte 

Ré: REQUERIDO: LUCIA SILVA RAMOS Certifico que, nesta data procedo a 

intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 9 de 

julho de 2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018950-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BACARIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico, que em cumprimento ao mandado, dirigi -me ao 

endereço constante no mandado e aí estando para cumprir a liminar em 

desfavor de FERNANDO CESAR BACARIN, fui atendida pela porteira a Srª 

Josiane, que informou que neste endereço quem mora é Valério 

Golveia,que não havia ninguém no apartamento, e me informou que 

consultou a lista de moradores e não tem ninguém com o nome do 

REQUERIDO, por este motivo não foi possível proceder o cumprimento do 

mandado integralmente. Cuiabá, 10 de agosto de 2017. GICELIA PEDRA 

CAPIOTO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026587-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDO FERREIRA LIMA DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias depositando 

a diligência do certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005973-17.2017.8.11.0041

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:

EUCARIS CRISTINA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que não foi possível proceder a busca e apreensão 

do Bem descrito no mandado em virtude de que o mesmo não foi foi 

encontrado. Estive no endereço descrito no mandado e o Senhor José, 

Zelador informou que não conhece a Requerida e como não consta no 

mandado o numero da sala no prédio comercial não foi possível 

encontra-la. O referido é verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 3 de julho de 

2018. MARTHA RIBEIRO ENS FERNANDES Oficial de Justiça SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029621-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR HORBACH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1029621-26.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: IVANIR HORBACH Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão fiduciária movida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra GIULIO ALVARENGA REALE, 

ambos identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. O Requerido foi citado e o veículo foi apreendido (ID. 

10300601 e 10300659), mas deixou transcorrer in albis o prazo da 

contestação, sem sequer requerer a purgação da mora – certidão ID. 

12353983. É um breve relato dos autos. Decido. O pedido se acha 

devidamente instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada a 

regra do art. 334[1] do Código de Processo Civil, impondo-se a 

procedência da ação. Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 

3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art.487, I, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse plenos e exclusivos 

do veículo apreendido, tornando definitiva a liminar. Fica facultada a venda 

pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficiando-se ao DETRAN para comunicar que o Autor está 

autorizado a proceder à transferência do veículo a terceiros que indicar. 

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este que ora arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do NCPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de março de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017307-14.2018.8.11.0041

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:

CASSIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015264-07.2018.8.11.0041

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:

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

CENTER MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025314-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FILLES GONCALVES DE AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça ID 13535814.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000637-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ANTONIO COCCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022428-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER SHUMAKER - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias comprovar o 

pagamento das taxas e custas judiciais. Além disso, intimo para no prazo 

de 05 dias depositar diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017037-87.2018.8.11.0041

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:

ELIZABETE ARAUJO COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020298-31.2016.8.11.0041

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:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

OLINDA NASCIMENTO DOS SANTOS (RÉU)

LORINALDO FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007954-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007331-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007944-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para prazo de 05 dias depositar diligência do 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004017-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES CALDAS OAB - RJ088560 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA FILHO E GANCEDO CALCADOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017557-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MACENA CHAVES (EXECUTADO)

OPTICA CENTRAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ALANA JESSICA MACENA CHAVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1017557-18.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

79.731,45; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: OPTICA CENTRAL LTDA 

- ME, ALANA JESSICA MACENA CHAVES, JOAQUIM MACENA CHAVES 

Considerando que a Impugnação ID 13826967 refere-se aos Embargos 

1018875-02.8.11.0041, procedo a intimação do exequente para que 

regularize a vinculação do referido documento ao processo correto. 

Atenciosamente, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013057-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER OLIVEIRA LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012959-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA FRANCO MOSHAGE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020977-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINA MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte apelada apresentar contrarrazões no prazo de 15 

dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018882-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E 

NAUTICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ROSANGELA VALENCIO MELGAR (EXECUTADO)

GILBERTO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1018882-91.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

181.603,81; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS 

AUTOMOTIVOS E NAUTICOS EIRELI - EPP, GILBERTO CORREA DA SILVA, 

ROSANGELA VALENCIO MELGAR Certifico que, nesta procedo a 

intimação da parte autora/credora, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. CUIABÁ , 9 

de julho de 2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001135-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001135-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DIOGO DE 

SOUZA GUEDES Vistos. A fim de se efetivar a medida liminar concedida 

nos autos, nos termos do art. 3º, § 9º, da Lei 911/69 e suas hodiernas 

alterações, insira-se diretamente a restrição judicial total sobre o veículo 

objeto da ação, via sistema RENAJUD, ressaltando-se que, caso o bem 

seja apreendido, os autos devem vir conclusos para retirada da restrição 

imediatamente. Para prosseguimento do feito, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, conforme o Provimento 

14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, em quinze (15) dias, sob 

pena de extinção. Segue em anexo extrato da inserção da restrição. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023824-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LIDIANE APARECIDA BORGES BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO 

Considerando que não há nos autos comprovante de citação do requerido, 

manifeste o requerente, requerendo o que entender direito em 05 dias .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15280 Nr: 1531-89.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA, LARAH BEATRÍSSIA 

QUEIROZ OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ 

DE SOUZA - OAB:7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 Vistos.

Observo que o Devedor foi intimado, na pessoa do Advogado constituído, 

contudo deixou decorrer o prazo e não cumprimento da obrigação, em 

virtude disso defiro o pedido do Credor e determino a penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$4.778,61 (demonstrativo de calculo – fl. 

278).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 442943 Nr: 18780-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO FRANCISCO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS TAVARES TRANNIN - 

OAB:OAB 18.802/O

 A Secretaria cumpra a determinação de fl. 143.

 O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor (FL. 142)e determino a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$73.213,52 

(demonstrativo de calculo – fl. 139).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 440656 Nr: 17329-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MENDES DE ARRUDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Raquel Belculfine - 

OAB:160.487-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:OAB/MT 

14.278

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor (fl. 345) e determino a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$7.614,18 

(demonstrativo de calculo – fl. 345v).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019953-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019953-65.2016.8.11.0041 AUTOR: FABRICIO JEAN DA SILVA 

AQUINO RÉU: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S.A, CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. Propostos embargos de 

declaração pelo Autor em face da decisão ID. 4918282, sobre a qual alega 

a existência de contradição, pois em nenhum momento fora pleiteado na 

inicial a revisão dos contratos. Pois bem. O Autor propôs esta ação 

nominada AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO por superendividamento 

com pedidos de tutela provisória de urgência. Determinada a emenda à 

inicial (ID. 4918282), o Autor opôs-se aos fundamentos da decisão 

alegando que não houve um pedido sequer de revisão de clausulas 

contratuais, asseverando que o objeto da ação é declaração de 

superendividamento para delimitação dos descontos em sua folha de 

pagamento à margem legal de 30% dos seus rendimentos e pedido de 

tutela para exibição de documento. No referido embargos, alega ainda o 

Autor que, eventual manifestação sobre revisão de contrato ou juros e 

encargos abusivos incluídos na exordial, tratam-se de erro material, razão 

pela qual requer a emenda desta para corrigir a fundamentação do pedido 

de tutela de urgência para constar apenas a exibição de documento 

elencados na inicial. Ou seja, não há contradição na decisão embargada, 

pois a própria petição inicial do Autor, nomeada ação revisional e os 
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pedidos nela constante, são tipicamente de ações desta natureza. 

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(ID. 5030192) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade da decisão ID. 

4918282. No mais, diante deste desarranjo incipiente, outorgo nova 

oportunidade para o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob pena 

de indeferimento desta, para elucidar a petição inicial, excluindo da lide 

qualquer pedido de revisão contratual e reclassificar o processo junto ao 

sistema PJE nesse sentido e ainda, promover a correta nomenclatura da 

ação, congruente com a conjuntura processual. Intime-se. Cuiabá/MT, 03 

de agosto de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022509-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER A F MECIANO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022509-40.2016.8.11.0041 AUTOR: EDER A F MECIANO - EPP 

RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Interpostos embargos declaratórios pelo 

Autor, tempestivos. Contudo, os embargos de declaração representam o 

instrumento processual para afastar eventuais omissões, obscuridades 

ou contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil. Incabível, no 

entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva simplesmente 

alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune com a tese por 

ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando na verdade 

está a sentença embargada exaustivamente fundamentada no que tange 

aos pontos que formaram o convencimento deste juízo. Portanto, sem 

maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração (ID. 4694536) 

porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não 

vislumbro omissão, contradição ou obscuridade da sentença ID. 4518893. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004318-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1004318-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: MARCIO RIBEIRO ROCHA Vistos. Trata-se 

de ação de busca e apreensão proposta por KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO em face de MARCIO RIBEIRO ROCHA. Deferida a liminar 

pleiteada a inicial (ID. 4875592) o Autor insurgiu-se contra tal decisum por 

meio de embargos de declaração (ID. 4994056) nos quais alegou 

contradição quanto ao prazo para purgação da mora e omissão quanto ao 

pagamento de custas e honorários. O pedimento foi objeto de análise e 

decisão não provida (ID. 7304286). O Requerido compareceu 

espontaneamente aos autos (ID. 5874940) e alegou a conexão desta ação 

de busca e apreensão com a ação revisional  n º 

1000071-94.2017.8.11.0005 que propôs perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Diamantino, na qual, informa, houve a concessão de medida 

liminar para suspender os efeitos da mora referente ao contrato objeto 

desta demanda e mantê-lo na posse do bem indicado na inicial. Instado a 

manifestar-se neste sentido o Autor, interpôs recurso de embargos de 

declaração (ID. 8042966) novamente aduzindo contradição e omissão na 

decisão que deferiu a liminar pleiteada na inicial (ID. 4875592). No tocante 

a alegação de conexão avençada pelo Requerido, o Autor aduz que nos 

autos da ação revisional em questão, interpôs recurso de agravo de 

instrumento, até este momento, pendente de julgamento (ID. 8225589), 

razão pela qual pleiteia a suspensão desta ação de busca e apreensão 

até o deslinde do aludido recurso. Ocasionalmente aos eventos relatados, 

o Autor postulou pela emenda a inicial (ID. 7361675). É o breve relato. 

Decido. Sobre os embargos de declaração interpostos pelo Autor (ID. 

8042966), por já terem sido objeto da decisão (ID. 7304286), de plano 

nego-lhes provimento. Ademais, sobre a alegação de incompetência deste 

Juízo para processar esta ação de busca e apreensão em razão da ação 

revisional proposta pelo Requerido em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca 

de Diamantino-MT, tenho que, ainda que tratem sobre o mesmo contrato, 

por serem diferentes o objeto e a causa de pedir, não há conexão entre a 

ação revisional e ação de busca e apreensão, o que não autoriza a 

reunião dos processos para julgamento conjunto, sendo inaplicável a 

remessa dos autos àquele Juízo. Isto pois, não há conexão nem 

prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a revisional, 

porquanto são ações independentes e autônomas nos termos do 

parágrafo 8º do artigo 56 do Decreto-Lei n.911/69. Nesse sentido julgou o 

STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. RESTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO NA POSSE ENQUANTO 

PENDENTE A REVISIONAL. 1. A existência de ação revisional não impede 

o deferimento de liminar e procedência da ação de busca e apreensão. 2. 

Não há conexão, e sim prejudicialidade externa entre as ações de busca e 

apreensão e de revisão de cláusulas contratuais quando ambas discutem 

o mesmo contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo regimental provido.” 

(AgRg no REsp 926.314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008); “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR.CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à 

mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 

911/69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não 

acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não 

há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa.3. Recurso 

especial provido.” (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008); 

Note-se, entretanto, pelos documentos anexados pelo Requerido e em 

especial atenção ao pedido do Autor, a necessidade de suspensão desta 

ação, pois houve a concessão dos pedidos tutelares na ação revisional 

em comento, portanto, ad cautelam, suspendo o feito até julgamento do 

recurso de agravo de instrumento proposto pelo Credor nos autos da 

ação revisional nº 1000071-94.2017.8.11.0005, quando, deverão as 

partes manifestarem-se nestes autos em quinze (15) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017669-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA (AUTOR)

LUCIANE COMOSSATO MAREGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Flavio Fernando Leal Lawall OAB - MT7701-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1017669-84.2016.8.11.0041 AUTOR: ALEX SANDRO 

ANTONIO MAREGA, LUCIANE COMOSSATO MAREGA RÉU: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 
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desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 5472496), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C Cuiabá (MT), 19 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023799-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDSON DA SILVA LEANDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023799-90.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: FREDSON DA SILVA LEANDRO Vistos. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO BRADESCO 

S/A em face de FREDSON DA SILVA LEANDRO, todos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O feito teve seu 

trâmite normal, sendo noticiada a autocomposição dos litigantes (ID. 

9674673), requerendo sua homologação e suspensão processual. É o 

sucinto relato. Fundamento e decido. Nestes termos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

9674673), através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque e por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios, na forma do acordo em comento. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019781-55.2018.8.11.0041

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:

IARA GONCALVES PREZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019781-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: IARA 

GONCALVES PREZA Despacho Vistos etc. Intime-se o Banco requerente 

para emendar a inicial, trazendo aos autos a petição inicial, tendo em vista 

a sua ausência, a fim de sanar a irregularidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003305-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SOARES LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que a a diligência do id.12628735. Trata - se de 

complementação do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão 

anteriormente cumprido, e que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008680-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008680-21.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Não havendo medidas 

urgentes a serem apreciados nestes autos, até o presente momento, 

aguarde-se na Secretaria o julgamento final do Conflito de Competência n. 

1005532-28.2018.8.11.0000 (PJE). Cumpra-se. A/Cuiabá, 09 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002532-91.2018.8.11.0041

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:

ZANDHER HENRIQUE NUNES BATAIOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 2 5 3 2 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ZANDHER 

HENRIQUE NUNES BATAIOLI Despacho Vistos etc. I – Defiro a emenda à 

inicial junto ao ID 13700257, com a juntada do contrato firmado entre as 

partes. II – Compulsando os autos verifico que o endereço postado na 

notificação de ID 11636160, é diverso do presente contrato juntado no ID 

13700257, sendo assim não válida a certidão da notificação, não restando 

comprovada assim, a mora do requerido. A notificação de forma correta é 

requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão. 

III – Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Após, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/ Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019954-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019954-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

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, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020223-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON BENEDITO DE FIGUEIREDO PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020223-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDEMILSON BENEDITO DE 

FIGUEIREDO PONTES 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, 05 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015534-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030883-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE TADIA CARVALHO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030883-11.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 

09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407437 Nr: 38716-78.2009.811.0041

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AMELIO DE CAMPOS SBOARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO de fl. 57 devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 846584 Nr: 50187-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR, EDU 

SCHLEDER DOS REIS, JOSÉ ANTONIO DOS REIS, KATHY DE FREITAS 

MARINHO, VANESSA CARLA BONDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE 20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud 

(DETRAN), visto que este sistema destina-se às restrições judiciais de 

veículos e não à consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos requeridos pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e ao Bacenjud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do executado:

 - Edu Schledes dos Reis Junior - CNPJ nº 04.662.257/0001-60;

- Edu Schleder dos Reis - CPF nº 081.618.600-68;

- José Antonio dos Reis - CPF 937.634.681-53;

- Kathy de Freitas Marinho - CPF nº 688.726.401-30;

- Vanessa Carla Bondan – CPF nº 016.455.099-23.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 986262 Nr: 16802-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud 

(DETRAN), visto que este sistema destina-se às restrições judiciais de 

veículos e não à consulta de endereços.
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II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e ao Bacenjud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Domingos Pereira da Silva - CPF nº 346.632.581-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1011079 Nr: 28041-46.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, do 

requerido:

- Alexandre dos Santos Ramos - CPF nº 022.195.481-39.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808522 Nr: 14986-96.2013.811.0041

 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: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W GARCIA TRANSPORTES, WALDIR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais dos requeridos pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço dos requeridos:

 - W Garcia Transportes – CNPJ nº 08.281.808/0001-04;

- Waldir Garcia – CPF nº 157.636.171-34.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905395 Nr: 33825-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORWARE COMERCIO DE INFORMATICA 

LTDA, ROSALIA NOGUEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 49 defiro o pedido de fl. 57.

.

Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 977161 Nr: 12692-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME, FABIO RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 83, tendo em vista que o requerente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar os executados.

Intime-se o requerente para que se manifeste sobre a pesquisa via 

Sistema Infojud, fl. 70, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840406 Nr: 44780-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9.623

 Vistos e etc...

01- Face ao AI interposto nestes autos, mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos.

02- Cumpra-se a decisão do Relator,.

03- Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

04- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1131732 Nr: 23757-58.2016.811.0041

 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 CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROSA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que as fls 56 

em petição protocolada em 29/08/2017 (portanto a quase um ano) a parte 

autora indicou o exato endereço indicado as fls 63/64 (no bairro JARDIM 

FORTALEZA) _ que apenas não foi encaminhado para Central de 

Mandados para cumprimento em face a ausência de pagamento das 

diligências do Sr. Oficial de justiça, pois foi encartada a guia para o Bairro 
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CENTRO, intimada para encartar a Guia para o Bairro JARDIM FORTALEZA 

ou indicar o endereço no bairro Centro, a parte autora somente encarta o 

endereço SEM juntar o cmprovante de pagamento para o endereço 

CORRETO,_ importa ressaltar que consta nesta Vara Bancária o trâmite de 

mais de 07(sete) mil processos e um número exíguo de servidores, 

necessário se faz a efetividade dos atos praticados para dar o devido 

prosseguimento ao feito, a fim de evitar atos desnecessários ( juntada e 

análise)e inócuos, assim sendo mais uma vez 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.: 413739 Nr: 2584-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo 

em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que apesar de 

devidamente intimado a parte autora encarta NOVO endereço as fls 122 

da parte requerida FALECIDA, apesar de intimada a manifestar-se quanto 

ao Ofício encartado as fls 116/120 devidamente instruída com a cópia da 

CERTIDÃO DE ÓBITO da parte requerida ( fls 120) importa ressaltar que 

consta nesta Vara Bancária o trâmite de mais de 07 (sete) mil processos e 

um número exíguo de servidores, desta feita necessário se faz a 

efetividade dos atos praticados para dar o devido prosseguimento ao 

feito, a fim de evitar atos desnecessários ( juntada e análise) inócuos, 

assim sendo ante o ora relatado, 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 e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851172 Nr: 54139-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE FIGUEIREDO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE ELLEN DE CARVALHO 

TEIXEIRA SANCHES - OAB:220568, MARCUS VINICIUS GUIMARÃES 

SANCHES - OAB:195084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud 

(DETRAN), visto que este sistema destina-se às restrições judiciais de 

veículos e não à consulta de endereços.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais via Serasajud, visto 

que esse sistema destina-se a facilitar a tramitação de ofícios, e não à 

consulta de endereço.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e ao Bacenjud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do executado:

 - Ademir Figueiredo Barros – CPF nº 205.975.841-68.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 873977 Nr: 12612-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO JOAQUIM DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta do endereço dos executado:

 -Alipio Joaquim da Silva Filho - CPF nº 832.276.101-59.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 730129 Nr: 26158-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIVINO TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Marcos Divino Teixeira Silva – CPF/MF nº 389.615.551-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1077041 Nr: 58661-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO ROCHA PELDIACK, 

MAYRA ZAROUR BARUA PELDIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRE HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia e às 

concessionárias de água e energia, visto que as referidas empresas não 

possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao TRE, tendo em 

vista que este Juízo não possui convênio com o referido Sistema.

III – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema BacenJud 

(Banco Central) dos executados:

- Carlos Eduardo Rocha Peldiak – CPF nº 791.307.711-53;

- Mayra Zarour Barua Peldiak – CPF nº 792.573.801-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.
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Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812884 Nr: 19365-80.2013.811.0041

 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): ADAIR JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, tendo em 

vista que este Juízo não possui convênio com o referido Sistema.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

V – Defiro a consulta de informações Cadastrais do requerido pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo a 

consulta de endereço dos executados:

- Sinalmat Sinalização Ltda– CNPJ nº 09.493.892/0001-84;

- Jairo Gustavo Amaral – CPF 631.384.411-49;

- Ulisses Fitipaldi – CPF 805.337.601-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 825875 Nr: 31840-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Defiro a consulta de informações Cadastrais da executada pelo 

Sistema Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo a consulta de 

endereço da executada:

- Construtora R de Freitas Ltda – CNPJ nº 10.012.571/0001-09.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Citação

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035062-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO BORIS CARLOS CROCE OAB - SP208459 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015534-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019992-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANNA KELLY DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019992-91.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Lanna Kelly 

da Silva Costa Alvarenga ingressou com Ação Revisão Contratual e 

Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas 

Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do 

Serasa, Cadim e Spc em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A. 

Afirma a requerente que firmou com o requerido o contrato de 

financiamento n. 0109175717, em 06/11/2017, no valor de R$ 66.467,04, a 

ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.103,49, para aquisição do bem 

marca FORD, modelo FIESTA SEDAN A.6 FLEX, ano de fabricação/modelo 

2013/2014, cor PRETA, chassi 9BFZF54P5E8044133. Assevera que há 

incidência de juros abusivos, capitalização mensal de juros, multa 

moratória superior a 2%, comissão de permanência, encargos mais 

abusivos e tarifas administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas vencidas e 

vincendas no valor de R$ 306,46 que entende devido, ou o valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua 

manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 
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parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna a requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas vencidas e vincendas no valor que entende como devido de R$ 

306,46 ou o valor contratado, que o requerido exclua e/ou abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua 

manutenção na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos 

a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome da requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, 

extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as 

instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 09 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020177-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020177-32.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 09 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1033794-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Incidente n. 

1033794-93.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Torno sem efeito a 

certidão de ID 13346964, tendo em vista que foi intimado o impugnante, e 

não o impugnado como determinado em decisão de ID 11812679, e sequer 

havia sido regularmente vinculado o patrono do mesmo junto ao PJe. II – 

Assim, intime-se o Impgunado para se manifestar, consoante decisão de 

ID 11812679. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014501-74.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA MACHADO DE SOUSA BOSSER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014501-74.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Diante da petição de 

ID 9064396 consta apenas a assinatura do patrono da requerente, e não 

consta a assinatura do Banco requerido, assim intime-se o Banco 

requerido a se manifestarem quanto ao cumprimento ou não do acordo 

firmado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita. II – Ainda, diante dos extratos anexos, constam 06 

(seis) depósitos no processo, e uma conta como “conta judicial não 

localizada”, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação total do numerário 

depositado neste feito e a reunião dos depósitos existentes neste 

processo em uma só conta, no prazo de 02 (dois) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 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: 1033696-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RODRIGUES LICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033696-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELZA RODRIGUES LICA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Compulsando os autos observo que não 

consta nos autos o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem, 

bem como, a requerida não foi devidamente citada. Apesar isso, a 

requerida compareceu espontaneamente aos autos, na petição de Id 

14058418, defendendo não estar inadimplente com o contrato firmado 

entre as partes, alegando que as parcelas que o banco aduz na exordial 

estarem em aberto, estão efetivamente pagas, apresentando os 

documentos de Id 14058556 e 14058572. Diante de seu comparecimento 

espontâneo, dou-a por citada. Tendo em vista as alegações da requerida, 

recolha-se imediatamente o mandado de busca e apreensão expedido. 

Intime-se o banco requerente para que se manifeste acerca da petição e 

documentos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Aguarde-se o 

prazo para apresentação de defesa. Em seguida, certifique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007204-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CAMARGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007204-45.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda a inicial de ID’s 12807903 e 12807914. II – Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. III – No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO 

DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as conseqüências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). IV – Em que pesem os argumentos expendidos pelo requerente 

em sua inicial, este juízo se reserva para apreciar o pedido de tutela 

antecipada após a resposta do Banco requerido. V – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 09 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020539-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020539-05.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA 

SANTIAGO E SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – As partes 

entabularam acordo, consoante ID 4267917, no entanto os executados 

descumpriram a avença, conforme petição de ID 6160764. Observo que 

os executados não foram formalmente citados, no entanto, comparecem 

espontaneamente nos autos, assim dou-os por citados. II – Intime-se o 

exequente para trazer aos autos o cálculo do débito, a fim de possibilitar a 

análise do pedido junto ao ID 6160764, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007130-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNES ENNS DI LORETO (RÉU)

FERNANDO PACHECO DI LORETO (RÉU)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(RÉU)

KARINA PACHECO DI LORETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007130-88.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DNA 

SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, 

KARINA PACHECO DI LORETO, FERNANDO PACHECO DI LORETO, AGNES 

ENNS DI LORETO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os 

devedores para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008605-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (RÉU)

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008605-79.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: VIZA 

COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, MARCUS VINICIUS 

MARINHO DE BARROS, LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os devedores para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 4. 

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. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019956-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. RIBEIRO & V. RIBEIRO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019956-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: E. B. RIBEIRO & V. RIBEIRO TRANSPORTES 

LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte autora 

para apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada 

p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão inicial proferida junto ao ID 14028555, pelo juízo deprecante da 

Comarca Curitiba - PR, no endereço indicado junto ao ID 14028493, com 

urgência, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Autorizo a ordem de arrombamento. Autorizo, também, a utilização de 

reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. 

Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de Origem, consignando as 

nossas homenagens. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 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: 1020123-66.2018.8.11.0041

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:

RICARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020123-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RICARDO DA 

SILVA PEREIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo TOYOTA/ HILUX CD SRX 4X4 AT 2.8 TB 4P, Ano 

Fabricação/Modelo 2016/2016. Chassi 8AJBA3CD6G1568410, Placa 

QBL-2903, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Ressaltando que o 

requerente fornecerá os meios ao Sr. Oficial de Justiça para o devido 

cumprimento do mandado. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE 

NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 

AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020195-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVALDIR POLI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020195-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: DEVALDIR POLI - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Cumpra a Secretaria a decisão inicial proferida junto ao ID 14055545, pelo 

juízo deprecante da Comarca de Paranavaí - PR, no endereço indicado 

junto ao ID 14055527, com urgência, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. Autorizo a ordem de arrombamento. 

Autorizo, também, a utilização de reforço policial para cumprimento da 

ordem judicial, se necessário. Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca 

de Origem, consignando as nossas homenagens. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020013-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVA SENA CAPUCI OAB - MS12301 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA CAMBUY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020013-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO MATO 

GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS REQUERIDO: MANOEL 

PEREIRA CAMBUY Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte 

autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 14061204, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Nova Andradina - MS, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008761-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO FREDERICO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008761-67.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

EGIDIO FREDERICO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro o pedido 

junto ao ID 12624010, proceda a Secretaria a inclusão do polo passivo da 

demanda, passando a constar como executada Teresinha Frederico, bem 

ainda, a retificação do CEP do devedor principal Egidio Frederico, 

passando a constar como correto o CEP 78.040-640, registrando-se as 

alterações no sistema. 2. Citem-se os devedores para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 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. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008763-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ BRAUM (RÉU)

CLEONIR FRANCISCO BRAUN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008763-37.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

CLEONIR FRANCISCO BRAUN - ME, RICARDO LUIZ BRAUM Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os devedores para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008710-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE LEITE MALAFAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008710-56.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: LIDIANE LEITE MALAFAIA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Cite-se o executado para pagar 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 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 
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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, 

09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035178-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO PIZONI (RÉU)

DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP (RÉU)

LOREDI SALETE SOARES PIZONI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035178-91.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

LOREDI SALETE SOARES PIZONI, VALMIR ANTONIO PIZONI, 

DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os devedores para pagamento do 

débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000402-31.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de tutela antecipada, pois, tenho que tal matéria se confunde com o 

mérito, portanto, será apreciado quando do julgamento da demanda. II – 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1031707-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031707-67.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante do 

pedido de ID 12339128 e documento de ID 12339159, verifico a ausência 

de Procuração ao patrono do requerente da representante que ali 

manifesta. Assim, por se tratar de vício sanável, intime-se a representante 

do requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via 

imprensa, para regularizar sua representação processual nestes autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consoante §1º do art. 104 do CPC, sob pena 

de extinção da ação e arquivamento do feito. II – Cumprido o item acima, 

proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema PJe, fazendo 

constar como Representante do requerente: Lucia Pinto da Silva. Caso 

negativo, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. III – 

Defiro o pedido de ID 12339128, expeça-se carta de citação do requerido 

no endereço ali indicado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1012772-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDETE DE ANACLETO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012772-42.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Embora tenha vindo 

aos autos a requerente junto aos ID’s 13274878 e 13986215, nada à 

manifestar. Cite-se o requerido, consoante determinado na decisão de ID 

13241537. Cumpra-se. A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017867-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017867-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DORACI SOARES DA COSTA 

BARBOSA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo FORD/ KA SE 1.0 HA, Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, 

Chassi 9BFZH55L6F8218105, Placa QBK-7414, Cor VERMELHA, 

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 
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10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 09 de julho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003967-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONI FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003967-37.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.149.953/0001-89, com sede em São 

Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Ironi Ferreira de 

Moraes Barbosa, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 411.997.581-91, 

residente e domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. 

Alega que firmou com a requerida uma cédula de crédito bancário n. 

390664399 e aditivo n. 12039000129205, este último em 30/10/2015, no 

valor de R$ 17.710,25 para pagamento em 27 parcelas de R$ 762,85, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca 

RENAULT, Modelo LOGAN SEDAN EXPRESSION 1.0 16V, Cor PRETO, Ano 

de Fabricação 2013, Chassi 93YLSR7RHDJ725848, Placa OBF 2478. No 

entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir de 12/04/2017, ensejando com isso a retomada do 

veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação da requerida para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares 

de prova, deu à causa o valor de R$ 8.984,87 (oito mil, novecentos e 

oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). A inicial veio instruída 

com os documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda 

o pedido, e também a notificação extrajudicial pela qual foi a requerida 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 7317053 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação da requerida para os termos da ação. O bem foi 

apreendido ID 11601084 e a requerida devidamente citada, certidão de ID 

11600973 e 12086633. Embora devidamente citada, a requerida 

permaneceu silente, consoante certidão de ID 13302858. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 

911/69, ajuizada por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Ironi Ferreira de Moraes, acima qualificados, visando à 

apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citada para os termos da presente ação, a requerida deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro a 

requerida revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (ID 4850570) e a 

notificação extrajudicial de ID 4850581, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Deixo de acolher o pedido de baixa de 

restrição junto ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma determinação 

anterior deste juízo determinando a inclusão de restrição judicial perante 

ao DETRAN. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de julho de 2.018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037774-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE ARAUJO LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037774-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JEFFERSON DE ARAUJO LEAL 

Sentença Vistos etc. Disal Administradora de Consórcio Ltda, devidamente 

qualificado, por intermédio do seu advogado, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Jefferson de Araújo 

Leal, também devidamente qualificado, residente e domiciliado nesta 

Capital, expondo e requerendo o seguinte: Alega que as partes 

celebraram Cédula de Crédito Bancário de nº 002443/0669, na data de 

23/01/2014, do seguinte bem: “VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 

GOL, CHASSI 9BWAB05U1DT174664, PLACA OBJ-4348, COR BRANCA, 

ANO 2013/2013”. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento 

das prestações, com vencimento em 19/05/2017, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 12.873,28 (doze mil 

oitocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos). A inicial veio 

instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido junto ao ID 11159055, e também a notificação extrajudicial pela qual 

foi o requerido constituído em mora às fls. 05/08 ID 11159059. Em decisão 

proferida junto ao ID 11304821, foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido 

para os termos da ação. O bem foi apreendido, consoante informação do 

Sr. Oficial de Justiça no ID 12729610. O requerido compareceu aos autos 

junto ao ID 12347989, purgando a mora e pleiteando a expedição do 

mandado de restituição do veículo, objeto da lide. Diante do comprovante 

de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, totalizando o 

pagamento integral da dívida, consoante ID 12348048, fls. 01/02. O autor 

manifestou no ID 12408612, juntando o termo de restituição do veículo 

apreendido, concordando com os valores depositados a título de purga da 

mora e requerendo o levantamento dos valores depositados na Conta 

Única. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Disal Administradora de 

Consórcio Ltda contra Jefferson de Araújo Leal, acima qualificados, 

visando à apreensão de veículo automotor objeto de garantia de alienação 

fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao 

pagamento das prestações ajustadas. O requerido não apresentou 
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contestação, entretanto purgou a mora, conforme petição e comprovante 

de pagamento junto ao ID 12348048. Compulsando os autos, verifica-se 

que o requerido foi devidamente constituído em mora, em vista do 

recebimento da notificação extrajudicial, o que é suficiente para constituir 

em mora o devedor. Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária em 

garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se o contrato em que se funda o pedido (ID 11159055), e 

também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em 

mora (ID 11159059), demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. Ora, o autor teve que acionar a 

máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, 

somente depois de deferida a liminar, compareceu o requerido aos autos, 

realizando a purgação da mora. É certo que, nos termos do artigo 90 do 

Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz como 

consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a 

purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual se 

baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

ofensa ao princípio da causalidade Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA 

MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial 

não foi impugnado especificamente, motivo por que considera-se 

suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora 

corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do 

autor e deve incluir as custas processuais e honorários advocatícios. 

Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e 

parcialmente provida. Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. 

VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta 

a não inclusão de verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, 

mesmo tendo o réu purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 

269, II, do CPC, ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado 

nos consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura 

da ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas, consoante o próprio banco 

requerente reconhece na petição junto ao ID 12408612, a extinção da lide 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE 

a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, revogo a liminar concedida junto ao ID 11304821. Declaro 

quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as 

parcelas do contrato, vencidas e vincendas, consoante valor informado 

pelo Banco requerente na inicial. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte 

contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Diante 

do extrato de conta anexo, com os valores depositados em juízo a título de 

purga da mora e devidamente vinculados a este processo, expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados na Conta Única ao 

requerente para a devida baixa do saldo devedor do requerido e quitação 

do débito, consoante dados informados junto ao ID 13822014. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007764-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEDIRLAN FRANCISCO LIMA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 7 7 6 4 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HEDIRLAN 

FRANCISCO LIMA SILVA DE OLIVEIRA Sentença Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Hedirlan Francisco Lima Silva de Oliveira, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 12528193. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000460-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DINIZ CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - RJ159371 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000460-34.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Felipe Diniz Camargo 

propôs Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Tutela 

Antecipada de Urgência e Pedido Liminar de Manutenção de Posse do 

Veículo em face Banco Bradesco Financiamentos S/A, pleiteando, em 

suma, a revisão do contrato. Compulsando detidamente os autos, constato 

a ausência de documentos necessários à propositura da ação. Em 

decisão de ID 11346703 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o 

requerente adequar sua exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e 

VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena 

de indeferimento da inicial. Devidamente intimado o requerente, não mais 

se manifestou nos autos, consoante certidão de ID 13377635. Logo, em 

virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, não 

havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento e 

julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pelo requerente, no entanto, obrigação esta 

que ficará suspensa pelos benefícios da justiça gratuita que aqui lhe 

concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006999-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006999-16.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. C. A. Comércio de 

Alimentos Ltda-ME propôs Ação Revisional de Financiamento “com Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência” em face Banco Bradesco S/A, 

pleiteando, em suma, a revisão do contrato. Compulsando detidamente os 

autos, constato a ausência de documentos necessários à propositura da 

ação. Em decisão de ID 12354879 o juízo determinou a emenda à inicial, 

devendo o requerente adequar sua exordial, conforme preconiza os 

artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do 

STJ, sob pena de indeferimento da inicial. Devidamente intimado o 

requerente, não mais se manifestou nos autos, consoante certidão de ID 

13427429. Logo, em virtude do não cumprimento da determinação de 

emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para 

prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa pelos benefícios da 

justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008652-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIENE PEREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008652-53.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Josiene Pereira de Oliveira Almeida, no entanto 

requereu desistência do feito junto ao ID 12708597. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008736-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIZE REGINA DE LIMA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008736-54.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Alaize Regina de Lima e Silva, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 12625380. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033397-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033397-34.2017.8.11.0041 Sentemça Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Alessandro Augusto de Almeida, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 11272793. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030686-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE SANTANA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030686-56.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Medida Liminar em face de Laerte Santana de 

Amorim, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 11700736. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à 

SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido 

por este juízo determinando o apontamento da referida ação em seu 

cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 
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A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028205-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MONTEZUMA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1028205-23.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Itaú Seguros S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão c/c Tutela Provisória de Urgência em 

face de Mauro Montezuma de Carvalho, no entanto requereu desistência 

do feito junto ao ID 12569108. Apesar de ter sido devidamente citado, AR 

juntado junto ao ID 12133596, não houve manifestação deste nos autos, 

sendo revel. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008875-06.2018.8.11.0041

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:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 8 8 7 5 - 0 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALEX GIACOMINI 

DELATORRE Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Alex 

Giacomini Delatorre, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

12723170. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037193-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL EVANGELINA PORCIUNCULA SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037193-33.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a entrega 

amigável do bem, consoante documentos de ID 12290878, com a 

concordância expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento da 

referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Honorários conforme pactuado, ficando 

as partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC. Ante a 

renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023723-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO SALES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023723-32.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido Liminar contra Silverio Sales dos Santos, inscrito 

no CPF sob n. 696.767.981-34, residente e domiciliado nesta Capital, 

expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido 

uma cédula de crédito bancário n. 4066583, em 06/12/2013, no valor de R$ 

33.823,68 para pagamento em 48 parcelas de R$ 704,66, tendo como 

garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca VOLKSWAGEN, 

Modelo GOL 1.0, Cor PRATA, Ano de Fabricação/Modelo 2012/2013, 

Renavam 466705379, Chassi 9BWAA05U4DT060239, Placa NUC 4643. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir de 06/10/2016, ensejando com isso a retomada do 

veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação do requerido para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares 

de prova, deu à causa o valor de R$ 12.582,78 (doze mil, quinhentos e 

oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). A inicial veio instruída com 

os documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, e também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 11039169 foi 

deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido ID 11822953 e o requerido devidamente citado, certidão de ID 

11822931. Embora devidamente citado, o requerido permaneceu silente, 

consoante certidão de ID 13346670. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido Liminar”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, 

ajuizada por Banco Bradesco S/A contra Silverio Sales dos Santos, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 
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débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário (ID 9228952) e a notificação extrajudicial de ID 9228970, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 09 de julho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002806-55.2018.8.11.0041

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:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002806-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - 

EPP Sentença Vistos etc. Homologo por sentença o acordo celebrado 

pelas partes extrajudicialmente, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto aos ID's 12533491 e 12677137. Em consequência, 

julgo e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes e honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de 

oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1299374 Nr: 8292-38.2018.811.0041

 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 CARLOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ANTONIO CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VILARINHO 

GUIMARAES - OAB:50995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a)- O Embargante deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder a emenda da inicial com a inclusão do Estado de Mato Grosso no 

polo passivo, nos termos do art. 321, §1º, do CPC, sob pena de 

indeferimento;b)- Oportunizo ao Embargante, o prazo de 15 (quinze) dias, 

para comprovar sua hipossuficiência financeira e/ou outros documentos 

que achar pertinentes. Desse modo, por ora, sobrepujo a análise do 

pedido de justiça gratuita à prévia comprovação do acima consignado.c)- 

No mais, apensem-se os presentes autos aos da Ação Civil Pública n. 

27706-61.2014.811.0041, Id. 897196.d)- Cumprida a determinação acima, 

ou escoado o prazo em branco, certifique-se, em seguida, retornem-me os 

autos conclusos, com a urgência que o caso requer.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1306031 Nr: 9927-54.2018.811.0041

 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: ESPÓLIO DE VALMEY COLETA DE SOUZA, GILLIAN 

CAMPOS COLETA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a)- Determino que o Embargante, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda a emenda da inicial com o fito de incluir o Ministério Público 

Estadual, o Município de Cuiabá e Lúcia Conceição Alves Campos Coleta 

no polo passivo, nos termos do art. 321, §1º, do CPC, sob pena de 

indeferimento;b)- No mais, apensem-se os presentes autos aos da Ação 

Civil Pública n. 20021-13.2008.811.0041 - Id. 349622.c)- Cumprida a 

determinação acima, ou escoado o prazo em branco, certifique-se, em 

seguida, retornem-me os autos conclusos, com a urgência que o caso 

requer.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1253636 Nr: 22287-55.2017.811.0041

 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: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA FONSECA CORREIA - 

OAB:22.038-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011/SP

 Ante o exposto:a)- Defiro a emenda da petição inicial nos moldes 

postulados pela Embargante, de modo que a Srª. Gestora Judiciária deverá 

adotar as medidas pertinentes, a fim de também constar no polo passivo 

do presente a embargada Marisa Martins Bosaipo.b)- Indefiro a pretensão 

liminar pleiteada, contudo o imóvel aqui discutido não integrará eventuais 

atos executórios, até o deslinde da presente.c)- Cite-se e intimem-se os 

Embargados Ministério Público Estadual e Marisa Martins Bosaipo, 

pessoalmente, e a Embargado Humberto Melo Bosaipo, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos principais, mediante simples publicação na 

imprensa oficial (art. 677, § 3º do NCPC), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, ofertarem as contestações, nos termos do art. 679 do 

Novo Código de Processo Civil. d)- Decorrido o prazo para manifestação 

dos embargados, intime-se a embargante para, querendo, impugná-las.e) 

– Traslade-se cópia desta decisão para a ação principal (autos nº 

14233-52.2007.811.0041 – Código n.º 302181).Expeça-se o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008845-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARLINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PALMIRA APARECIDA BETARELLI DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA ALINE DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANDERSON EVERTON DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANA CLAUDIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1008845-05.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [LIMINAR, Tutela e Curatela] 

PARTE AUTORA: ANTONIO ARLINDO DA SILVA PARTE RÉ: ANGELA 

PALMIRA APARECIDA BETARELLI DA SILVA INTIMANDO(A, S): 

TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

23/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 100,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela proposta, perante este Juízo, por Antonio Arlindo da Silva, em 

benefício de sua esposa, Angela Palmira Aparecida Betarelli da Silva, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. A ação fora recebida, através da decisão id. 5805483, que 

nomeou o requerente como curador de Angela Palmira Aparecida Betarelli 

da Silva. Nomeado curador especial, este apresentou contestação por 

negativa geral no id. 10491252. No id. 5595231 encontra-se o relatório 

médico, comprobatório da incapacidade da beneficiária, demonstrando que 

a curatela foi diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral e Paralisia 

Cerebral (CID 10I64.0 e CID 10G80.2). Na fase de instrução processual, 

fora encartado aos autos, o relatório de estudo psicológico id. 9726139. 

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer id. 10945762. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Antonio Arlindo da Silva, em benefício de sua esposa, Angela Palmira 

Aparecida Betarelli da Silva, ambos devidamente qualificadas nos autos. A 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto Ministério Público 

se fez presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente 

ao deferimento do pedido curatela, em face da tomada de decisão apoiada 

não ser a mais adequada, ante o estado de ausência de discernimento de 

Angela Palmira Aparecida Betarelli da Silva. O relatório médico de id. 

5595231, corroborado pelo relatório de estudo psicológico de id. 9726139, 

demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu quadro de acidente vascular 

cerebral e paralisia cerebral que fora acometida (id. 5595231), 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de curatela. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de ANGELA PALMIRA APARECIDA 

BETARELLI DA SILVA, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os 

atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curador, sua esposa ANTONIO ARLINDO DA SILVA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020991-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NABARRETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI NABARRETE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FERNANDA NABARRETE SOUZA MARTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1020991-15.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MADALENA NABARRETE PARTE RÉ: DAVI NABARRETE SOUZA 

INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO:23/11/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Madalena 

Nabarrete, em benefício de seu filho, Davi Nabarete Souza, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

A ação fora recebida, através da decisão de id. 4265532, que nomeou a 

requerente como curadora de Davi Nabarete Souza. Oficiado o INSS, em 

busca informações, acerca da existência de auxílio previdenciário, fora 

informado pela instituição no id. 4771073, que não há benefício, em favor 

do curatelado. No id. 10388646 fora nomeado curador especial que, 

apresentou contestação por negativa geral, no id. 10491359. Realizado 

estudo social (id. 4771073), constatou-se que a requerente supre as 

necessidades do curatelado, tendo total aptidão para o encargo de 

curadora. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer id.10964290. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Madalena Nabarrete, em benefício de seu filho, Davi Nabarete 

Souza, ambos devidamente qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, por entender que a tomada de decisão 

apoiada não seria a forma mais adequada, em face do diagnóstico de 

síndrome de willians (CID 10Q93.5), de Davi Nabarete Souza. O relatório 

médico de ids. 4163208 e 4163231, corroborado pelo estudo social, 

demonstram que o curatelando necessita de um curador para 

representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu quadro de saúde, 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil 

e, decreto a curatela de DAVI NABARRETE SOUZA, declarando-o 

impossibilitado de exercer os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º 

e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

razão pela qual nomeio-lhe como curador, sua mãe MADALENA 

NABARRETE. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 12 de 

dezembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 

2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020991-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NABARRETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI NABARRETE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FERNANDA NABARRETE SOUZA MARTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1020991-15.2016.8.11.0041 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 apresentar certidão de nascimento/casamento, no 

prazo de 5 dias, para a confecção do mandado de inscrição. CUIABÁ, 9 

de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022484-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CEZAR VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO LEITE DE BRITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1022484-27.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LUCIO CEZAR VIEIRA PARTE RÉ: ARNALDO LEITE DE BRITO 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO:07/12/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 500,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Lucio Cezar Vieira, 

em benefício de seu tio Arnaldo Leite de Brito, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A ação fora recebida, através da decisão 

constante do evento nº 4367475, que nomeou o requerente como curador 

de Arnaldo Leite. A inicial veio acompanhada do laudo de avaliação 

psicológica, emitido pela psicóloga Drª. Deinir S. Feguri, comprobatório da 

incapacidade do beneficiário. Instado a se manifestar o digno Ministério 

Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Lucio Cezar Vieira, em benefício de seu tio Arnaldo Leite de Brito, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere às pessoas absolutamente 

incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, em face do diagnóstico de esquizofrenia + dependência 

alcoólica (CID F.10/F.20), de Arnaldo Leite de Brito. Os laudos médicos, 

corroborados pelo interrogatório relatório de estudo social, demonstram 

que o curatelando necessita de um curador para representa-lo nos atos 

da vida civil, uma vez que este não consegue expressar a sua vontade, 

em face de seu quadro clínico, evidenciando-se a pertinência da presente 

medida protetiva de curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de 

ARNALDO LEITE DE BRITO, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, 

§ 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, nomeio-lhe como curador, seu sobrinho Lúcio Cezar Vieira. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

Custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT,05 de junho de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003046-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1003046-78.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA PARTE RÉ: 

ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA INTIMANDO(A, S):TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/02/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em 

benefício de sua avó Alvina Angelica de Oliveira, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/16. 

A ação fora recebida, através da decisão de fls. 17, que nomeou a 

requerente como curadora de Alvina Angelica de Oliveira. No id. 10093331 

fora apresentada contestação por negativa geral, pelo curador nomeado. 

Na fase de instrução processual, fora realizado o estudo social. No 

referido estudo id. 6033104, consta que a requerida recebe todos os 

cuidados necessários para o seu bem-estar: Sendo assim ficou constado 

que a requerente vem disponibilizando todos os cuidados que a avó 

necessita para que tenha uma melhor qualidade de vida (atenção, amor e 

carinho), bem como, administrando os seus benefícios previdenciários 

(pensionista e aposentada – dois salários mínimos), em prol do seu 

bem-estar. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de fls. 34/35. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de sua 

avó Alvina Angélica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto 

Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria suficiente, para resguardar os 

interesses da beneficiária, em face da doença de Alzheimer (CID-G30). O 

relatório médico de fls. 13, corroborado pelo interrogatório de fls. 27, 

demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu retardo mental, evidenciando-se 

a pertinência da presente medida protetiva de curatela. Diante do exposto 

e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

decreto a curatela de ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA, declarando-a 

curatelada para de exercer os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 

1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

razão pela qual nomeio-lhe como curadora, sua filha VANDERLEIA DE 

OLIVEIRA CAMPOS SANTANA. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 29 de 

novembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito. Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração, 

opostos, perante este Juízo, por Vanderlei de Oliveira Campos Santana, 

em decorrência da decisão final de id.10803941. Pretende o embargante a 

revisão da sentença referida, sob à alegação de erro, pois não constaram 

os números dos ids referidos. Diante do exposto, nos termos do art. 1022, 

inciso III, do Código de Processo Civil, conheço e dou provimento aos 

embargos declaratórios, ficando assim redigida a sentença que constou 
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erro material: “Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante 

este Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de 

sua avó Alvina Angelica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos de id. nº 4771958 e 4772060. A 

ação fora recebida, através da decisão de id. 4779646, que nomeou a 

requerente como curadora de Alvina Angelica de Oliveira. No id. 10093331 

fora apresentada contestação por negativa geral, pelo curador nomeado. 

Na fase de instrução processual, fora realizado o estudo social. No 

referido estudo id. 6033104, consta que a requerida recebe todos os 

cuidados necessários para o seu bem-estar: Sendo assim ficou constado 

que a requerente vem disponibilizando todos os cuidados que a avó 

necessita para que tenha uma melhor qualidade de vida (atenção, amor e 

carinho), bem como, administrando os seus benefícios previdenciários 

(pensionista e aposentada – dois salários mínimos), em prol do seu 

bem-estar. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de id 10709927. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de sua 

avó Alvina Angélica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto 

Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria suficiente, para resguardar os 

interesses da beneficiária, em face da doença de Alzheimer (CID-G30). O 

relatório médico de 4771958, corroborado pelo estudo psicossocial de id. 

6033104, demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu retardo mental, evidenciando-se 

a pertinência da presente medida protetiva de curatela. Diante do exposto 

e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

decreto a curatela de ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA, declarando-a 

curatelada para de exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na 

forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, razão pela qual nomeio-lhe como curadora, sua 

filha VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito”. A presente decisão é 

parte integrante da sentença proferida, ante seu teor complementar, 

devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. 

P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011050-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1011050-07.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE, MARTA CRISTINA DE 

JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA, PAULO FRANCISCO JESUS 

ALBUQUERQUE PARTE RÉ: AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE 

INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 10/04/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Rafaela Almeida 

Albuquerque, Marta Cristina de Jesus Albuquerque e Paulo Francisco 

Jesus Albuquerquer, em face de Ambrozina de Jesus Albuquerque. 

Esclarecem na inicial – id. 6029417, que Ambrozina de Jesus 

Albuquerque, tem Alzheimer (CID 10 – G30), em estado avançado, o que a 

torna totalmente dependente de cuidados de terceiros para as atividades 

básicas da vida, conforme atestado médico de id. 6029456. Informam que, 

a idosa está residindo em instituição específica para idosos, onde recebe 

todos os cuidados de que necessita, cuja qual custa, mensalmente, o 

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme demonstra 

o recibo de id. 6029456. Pugnam pela nomeação provisória de Rafaela 

Almeida Albuquerque, neta paterna da requerida, para que a mesma 

possa cuidar de seus interesses, inclusive com acesso ao seu salário de 

aposentada e, ao final, pela procedência da ação, decretando a curatela 

da requerida, nomeando-a curadora definitiva. Os autores estão 

regularmente representados, por meio de advogados particulares, 

conforme procurações de id. 6029426. A ação foi recebida, por meio da 

decisão de id. 6033859, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 

processual, nomeando a autora Rafaela Almeida Albuquerque, curadora 

provisória da requerida. Em cumprimento ao mandado de citação e 

intimação da requerida, foi certificado, acerca da incapacidade de seu 

recebimento, diante de seus problemas mentais e da saúde frágil da 

mesma. Audiência realizada – id. 7252911, qual não contou com a 

presença da requerida, devido a sua idade avançada e problema de 

saúde apresentado, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela 

apresentação da relação de gastos e de receita mensal da requerida, bem 

como, foi nomeado curador especial, para a promoção da defesa da 

requerida. A autora apresentou relatório dos gastos com a requerida – id. 

7981235. Determinada a realização de estudo psicossocial “in loco” – id. 

10113446. Contestação por negativa geral, foi apresentada pela douta 

Defensoria Pública – id. 10408265, da qual a autora apresentou 

impugnação – id. 10581946. Relatório de estudo psicossocial consta de id. 

10729859. Instado a se manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de id. 11312392. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Rafaela Almeida Albuquerque, Marta Cristina de 

Jesus Albuquerque e Paulo Francisco Jesus Albuquerquer, em face de 

Ambrozina de Jesus Albuquerque, avó e mãe dos autores. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso dos autos, 

verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso concreto, e por 

entender que a autora Rafaela demonstra aptidão para o encargo. O 

atestado médico de id. 6029456, corroborado pelo estudo psicossocial de 

id. 10729859, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representá-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações mentais e físicas, em virtude do Alzheimer e da idade 

avançada, evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de AMBROZINA DE JESUS 

ALBUQUERQUE, tornando definitiva a decisão provisória, para que a 

autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe, RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE sua 
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curadora. Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme 

preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho 

de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009137-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY STUART DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS GARCIA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1009137-87.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [LIMINAR, Tutela e Curatela] 

PARTE AUTORA: SHIRLEY STUART DE FIGUEIREDO PARTE RÉ: ISIS 

GARCIA DE FIGUEIREDO INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Shirley Stuart de 

Figueiredo, em face de Isis Garcia de Figueiredo. Esclarece a autora, que 

a curatelanda é sua mãe, é portadora de Alzheimer – CID 10 G 30.0 e, faz 

uso constante de medicamentos, não possuindo capacidade de se auto 

gerir, em caráter definitivo, conforme atestado médico – id. 5616701 e id. 

5616726. A ação foi recebida – id. 5804869, quando, então, foi deferido o 

pedido de gratuidade processual, e nomeada a autora curadora provisória 

da curatelanda, cujo termo foi devidamente assinado – id. 6037963. A 

curatelanda foi citada, conforme certidão de id. 8094788. Relatório 

psicossocial – id. 9713286. Nomeada curadora especial para promoção da 

defesa da curatelanda – id. 10676225, que apresentou contestação por 

negativa geral – id. 10836820. Instado a se manifestar o digno Ministério 

Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de curatela. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda é portadora de Alzheimer e, devido aos 

lapsos de memória, sente-se desconfortável para realizar atividades 

externas exigidas, por vezes exigidas, já que pensionista do Exército 

Brasileiro, necessitando, pois, de curadora para representá-la. Por meio 

do estudo psicossocial realizado nos autos, constatou-se que a autora 

demonstra aptidão para o exercício do encargo, demonstrando afeto e 

disposição para atender a genitora. Diante do exposto, e de tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA 

de ISIS GARCIA DE FIGUEIREDO, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe, SHIRLEY STUART DE 

FIGUEIREDO curadora. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem Custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 

2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019731-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DOS SANTOS BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1019731-63.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MARIA NAZARE DOS SANTOS BONFIM PARTE RÉ: MARIA DE 

LOURDES DE SOUZA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/06/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Maria Nazaré dos Santos 

Bonfim, em face de Maria de Lourdes de Souza, devidamente qualificada e 

representada nos autos. Esclarece a parte autora, que é filha da 

curatelanda, que é portadora de Alzheimer – CID G30, caracterizada por 

demência mista, conforme demonstra o atestado médico de id. 8270185 . 

A ação foi recebida – id. 8271968, quando, então, foi deferido o pedido de 

gratuidade processual e concedida a tutela provisória, nomeando a autora, 

curadora provisória da curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 

9852530. A curatelanda foi regularmente citada – id. 9070986, e, diante do 

decurso do prazo para contestação, foi-lhe nomeado curador especial – 

id. 10718595, foi apresentada contestação por negativa geral – id. 

11002913. Relatório de estudo social – id. 10091728. O INSS informou que 

a curatelanda percebe aposentadoria por idade – id. 10170861. Instado a 

se manifestar, o digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela – id. 12017546. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a curatelanda possui doença de 

Alzheimer – CID G30, sendo permanentemente dependente de terceiros, 

para todas as suas necessidades básicas, conforme atestado médico de 

id. 8270185, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, o estudo psicossocial realizado – id. 

10091728, constatou que a autora está apta ao exercício da curatela de 

que necessita sua genitora, “pois não se encontra em condição física e 

nem de saúde de residir sozinha, sendo diagnosticada com Alzheimer, 

entende-se mais prudente que a curatelanda permaneça na companhia da 

filha que vem lhe prestando os devidos tratamentos, no caso, a 
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requerente”. Nesse cenário, a curatela se apresenta como medida 

necessária neste momento, diante da incapacidade da curatelanda ao 

exercício dos atos da vida civil, estando a autora, sua genitora, apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de MARIA 

DE LOURDES DE SOUZA, tornando definitiva a decisão provisória, para 

que a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, que envolvam 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu 

nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a requerente 

MARIA NAZARÉ DOS SANTOS BONFIM. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, já que beneficiária 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. 

Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017055-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA MARIA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1017055-45.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA PARTE RÉ: JOSELINA 

MARIA DE SIQUEIRA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 935,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Eliana 

Aparecida de Siqueira Costa, em face de Joselina Maria de Siqueira. A 

autora, esclarece na inicial – id. 7960224, que é sobrinha da requerida, 

que conta com 89 (oitenta e nove anos), é cardíaca e portadora de 

marcapasso, fazendo uso diário de medicamentos controlados e 

necessita de auxílio para as tarefas diárias, inclusive, para sua higiene 

pessoal, conforme atestado médico de id. 7960767. Informa que, a 

requerente é aposentada, percebendo mensalmente a quantia de R$ 

4.531,04 (quatro mil quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos), que 

se destina ao pagamento do plano de saúde, no montante de R$ 733,43 

(setecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), custeio dos 

medicamentos, alimentação e da cuidadora particular. Pugna a autora por 

sua nomeação, como curadora da requerida, a fim de representá-la nos 

autos da vida civil e, ao final, pela procedência da ação, decretando a 

curatela da requerida, nomeando-a curadora definitiva. A autora é 

regularmente representada, por meio de advogados particulares, 

conforme procuração de id. 7960518. A ação foi recebida, por meio da 

decisão de id. 7993467, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 

processual, nomeando a autora, curadora provisória da requerida. A 

requerida foi regularmente citada – id. 7993467. Relatório de estudo 

psicossocial consta de id. 9624466. Diante do decurso do prazo sem 

apresentação de contestação, foi nomeada a nobre Defensoria Pública 

curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral – id. 

11017186. Impugnação à contestação – id. 11434267. Instado a se 

manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela, conforme parecer de id. 11503843. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Eliana Aparecida de Siqueira Costa, em face de Joselina Maria de Siqueira. 

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso 

dos autos, verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso 

concreto, e por entender que a autora demonstra aptidão para o encargo. 

O atestado médico de id. 7960767, corroborado pelo estudo psicossocial 

de id. 9624466, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representa-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações físicas, em virtude do da idade avançada, 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de curatela. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de JOSELINA MARIA DE SIQUEIRA, 

tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora, pratique os 

atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, os valores 

respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de 

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe curadora ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito". Eu, RUBENS 

ANTONIO DE CAMPOS FILHO , digitei. Cuiabá - MT, 26 de março de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017055-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA MARIA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017055-45.2017.8.11.0041 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 apresentar certidão de nascimento e/ou casamento, no 

prazo de 5 dias, para a confecção do mandado de inscrição. CUIABÁ, 9 

de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005980-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO OAB - MT12059/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORESTINA DE FREITAS CAFE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1005980-09.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA PARTE RÉ: DORESTINA DE 

FREITAS CAFE INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 
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DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:02/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 500,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Nilda de Freitas Café 

Lisboa, em face de sua mãe Dorestina de Freitas Café. Esclarece a 

autora, que a curatelanda está com 78 anos de idade, senil, muito doente e 

acamada, sem nenhuma condição de locomoção, sendo que faz uso de 

diversos medicamentos. A ação foi recebida – id. 7284690, quando, então, 

foi indeferido o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que o laudo 

médico que acompanhava a inicial estava ilegível. A autora apresentou o 

atestado médico ao id. 7448252, que demonstra que a curatelanda é 

deficiente visual e totalmente dependente de cuidados de terceiros. 

Certidão positiva de citação da curatelanda – id. 9386775. Relatório de 

estudo social – id. 9623719, onde contatou-se que a curatelanda não 

demonstra aptidão para gerir a própria vida, sendo que depende do 

cuidado da filha, ora autora, para o atendimento de todas as suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Proferida decisão de id. 

11290434, nomeando a autora curadora provisória da curatelanda. 

Contestação por negativa geral – id. 11426387. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada apresenta quadro avançado de demência, 

sendo deficiente visual total, razão pela qual necessita de cuidados 

constantes, conforme consta do relatório médico assinada pela médica 

geriatra Glória Maria Tristão – id. 7448418. Ademais, consta da certidão de 

citação da curatelanda – id. 9386775, que a mesma apresenta 

incapacidade de discernimento, além de demonstrar dificuldade de 

locomoção em virtude, aparentemente, da falta de visão. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, o estudo social realizado constatou 

que “a requerida de fato não aparenta a menor condição de reger a sua 

vida, necessitando de cuidados permanentes da requerente, sua filha, a 

qual não mede esforços para tal, além da atenção, carinho e amor que sua 

genitora tanto necessita neste momento de sua vida”. Nesse cenário, a 

tomada de decisão apoiada não se monstra a mais adequada para o caso 

concreto, visto que Lidio Matias, não conta com discernimento necessário 

para exercer os atos de sua vida civil, já que se apresenta em quadro 

avançado de degeneração cerebral, o que o impossibilita, inclusive, aos 

atos essenciais de sobrevivência, como alimentação e higiene pessoal, 

impondo-lhe cuidados integrais por terceiro, que se dá, no caso, pela 

requerente. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, 

7448252 do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

DORESTINA DE FREITAS CAFÉ, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o curador 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, a 

requerente NILDA DE FREITAS CAFÉ LISBOA. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA 

, digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005980-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO OAB - MT12059/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORESTINA DE FREITAS CAFE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1005980-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NILDA DE FREITAS 

CAFE LISBOA REQUERIDO: DORESTINA DE FREITAS CAFE Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta por Nilda de Freitas Café Lisboa, 

em face de sua mãe Dorestina de Freitas Café. Esclarece a autora, que a 

curatelanda está com 78 anos de idade, senil, muito doente e acamada, 

sem nenhuma condição de locomoção, sendo que faz uso de diversos 

medicamentos. A ação foi recebida – id. 7284690, quando, então, foi 

indeferido o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que o laudo 

médico que acompanhava a inicial estava ilegível. A autora apresentou o 

atestado médico ao id. 7448252, que demonstra que a curatelanda é 

deficiente visual e totalmente dependente de cuidados de terceiros. 

Certidão positiva de citação da curatelanda – id. 9386775. Relatório de 

estudo social – id. 9623719, onde contatou-se que a curatelanda não 

demonstra aptidão para gerir a própria vida, sendo que depende do 

cuidado da filha, ora autora, para o atendimento de todas as suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Proferida decisão de id. 

11290434, nomeando a autora curadora provisória da curatelanda. 

Contestação por negativa geral – id. 11426387. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada apresenta quadro avançado de demência, 

sendo deficiente visual total, razão pela qual necessita de cuidados 

constantes, conforme consta do relatório médico assinada pela médica 

geriatra Glória Maria Tristão – id. 7448418. Ademais, consta da certidão de 

citação da curatelanda – id. 9386775, que a mesma apresenta 

incapacidade de discernimento, além de demonstrar dificuldade de 

locomoção em virtude, aparentemente, da falta de visão. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, o estudo social realizado constatou 

que “a requerida de fato não aparenta a menor condição de reger a sua 

vida, necessitando de cuidados permanentes da requerente, sua filha, a 

qual não mede esforços para tal, além da atenção, carinho e amor que sua 

genitora tanto necessita neste momento de sua vida”. Nesse cenário, a 

tomada de decisão apoiada não se monstra a mais adequada para o caso 

concreto, visto que Lidio Matias, não conta com discernimento necessário 

para exercer os atos de sua vida civil, já que se apresenta em quadro 

avançado de degeneração cerebral, o que o impossibilita, inclusive, aos 

atos essenciais de sobrevivência, como alimentação e higiene pessoal, 

impondo-lhe cuidados integrais por terceiro, que se dá, no caso, pela 

requerente. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 
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JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, 

7448252 do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

DORESTINA DE FREITAS CAFÉ, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o curador 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, a 

requerente NILDA DE FREITAS CAFÉ LISBOA. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004583-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO CANDIDO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BATISTA CANDIDO NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1004583-12.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: ANTONINHO CANDIDO NUNES PARTE RÉ: MARCOS BATISTA 

CANDIDO NUNES INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS. DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:17/02/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Antoninho Candido Nunes, em benefício de seu filho, Márcio Batista 

Candido Nunes, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos. A ação fora recebida, através da decisão de id. 

4897594, que nomeou o requerente como curador de Márcio Batista 

Candido Nunes. Oficiado o INSS em busca de informações, acerca da 

existência de auxílio previdenciário, fora informado pela instituição no id. 

7345734, que não há benefício, em favor do curatelado. No id. 4897594 foi 

nomeado curador especial que, apresentou contestação por negativa 

geral, no id. 10380877. Realizado estudo social (id. 9725488), 

constatou-se que o requerente supre as necessidades do curatelado, 

tendo total aptidão para o encargo de curador. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, 

conforme parecer id.10964290. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Curatela proposta, perante este Juízo, por Antoninho Candido Nunes, 

em benefício de seu filho, Márcio Batista Candido Nunes, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere às pessoas absolutamente 

incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por entender que a tomada de decisão apoiada não seria 

a forma mais adequada, em face do diagnóstico de esquizofrenia 

paranoide (CID F.20.0), de Márcio Batista Candido Nunes. O relatório 

médico de id. 4890905, corroborado pelo estudo social, demonstram que o 

curatelando necessita de um curador para representa-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que este não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de esquizofrenia paranoide, evidenciando-se a pertinência 

da presente medida protetiva. Diante do exposto e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de MÁRCIO 

BATISTA CANDIDO NUNES, declarando-o impossibilitado de exercer 

sozinho os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da 

Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, razão pela qual 

nomeio-lhe como curador, seu pai ANTONINHO CANDIDO NUNES. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

Custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 12 de dezembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos perante este Juízo, 

por Antoninho Candido Nunes, em decorrência da sentença constante do 

id. 11095201. Pleiteia a parte embargante, que seja sanado erro material 

constante na sentença embargada, quanto ao prenome do interditando 

Marcos Batista Candido Nunes, já que constou na mesma Márcio Batista 

Candido Nunes. Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso III, do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, para que conste da sentença de id. 11095201: “ Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Antoninho 

Candido Nunes, em benefício de seu filho, MARCOS BATISTA CANDIDO 

NUNES, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos. A ação fora recebida, através da decisão de id. 4897594, 

que nomeou o requerente como curador de MARCOS BATISTA CANDIDO 

NUNES. Oficiado o INSS em busca de informações, acerca da existência 

de auxílio previdenciário, fora informado pela instituição no id. 7345734, 

que não há benefício, em favor do curatelado. No id. 4897594 foi nomeado 

curador especial que, apresentou contestação por negativa geral, no id. 

10380877. Realizado estudo social (id. 9725488), constatou-se que o 

requerente supre as necessidades do curatelado, tendo total aptidão para 

o encargo de curador. Instado a se manifestar o digno Ministério Público 

opinou pelo deferimento do pedido de curatela, conforme parecer 

id.10964290. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Antoninho Candido Nunes, em benefício 

de seu filho, MARCOS BATISTA CANDIDO NUNES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante 

a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O 

douto Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria a forma mais adequada, em 

face do diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F.20.0), de MARCOS 

BATISTA CANDIDO NUNES. O relatório médico de id. 4890905, 

corroborado pelo estudo social, demonstram que o curatelando necessita 

de um curador para representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este 

não consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de 

esquizofrenia paranoide, evidenciando-se a pertinência da presente 

medida protetiva. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil e, decreto a curatela de MARCOS BATISTA 

CANDIDO NUNES, declarando-o impossibilitado de exercer sozinho os atos 

da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, razão pela qual 

nomeio-lhe como curador, seu pai ANTONINHO CANDIDO NUNES. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

Custas. P. R. I. C.”. A presente decisão é parte integrante da sentença 

proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, 

todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018116-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNY SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILINA CORREIA LIMA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 125 de 408



Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1018116-38.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: DAYANNY SILVA SOUZA PARTE RÉ: BRAZILINA CORREIA 

LIMA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:09/06/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Dayanny Silva Souza, em face de Brasilina Correia de Oliveira, sua avó. A 

autora, esclarece na inicial – id. 8096172, que a curatelanda, foi vítima de 

um AVC – Acidente Vascular Cerebral (CID 10 164) e tem Diabetes Mellitus 

e, desde então, vem cuidando da avó, axiliando-a em todas as suas 

necessidades. Informa que, a curatelanda não dispõe de condições de 

exercer os atos da vida civil, conforme demonstra atestado médico de id. 

8096193. Pugnou pela nomeação provisória da autora, como curadora da 

curatelanda, a fim de representá-la perante o INSS, no tocante a seu 

benefício previdenciário, assim como perante o Banco do Brasil, para 

movimentar e sacar os valores mensais necessários ao custeio de suas 

despesas e, ao final, pela procedência da ação, decretando a curatela da 

requerida, nomeando-a curadora definitiva. A ação foi recebida, por meio 

da decisão de id. 8100537, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 

processual, nomeando a autora Dayanny Silva Souza, curadora provisória 

da requerida. A curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado 

no id. 9115420. Estudo social realizado – id. 10094751. Manifestação 

Ministerial – id. 10132935, pugnando pela nomeação de curador especial. 

Informação acerca do benefício previdenciário, prestada pelo INSS – id. 

10172246. Decorrido o prazo para impugnação pela curatelanda – id. 

10246657, foi-lhe nomeado curador especial, nos termos do despacho de 

id. 10303704. Contestação por negativa geral, apresentada pela douta 

Defensoria Pública, consta no id. 10655493. Instado a se manifestar, o 

digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, 

conforme parecer de id. 11783591. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Dayanny 

Silva Souza, em face de Brasilina Correia de Oliveira, sua avó. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso dos autos, 

verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso concreto, e por 

entender que a parte autora demonstra aptidão para o encargo. O 

atestado médico de id. 8096193, corroborado pelo estudo psicossocial de 

id. 10094751, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representa-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações mentais e físicas, em virtude do Acidente Vascular 

Cerebral, que lhe trouxe sequelas, somado a outros problemas de saúde, 

que a levam a tratamentos psiquiátricos e de epilepsia, evidenciando-se a 

pertinência da presente medida protetiva de curatela. Em conclusão ao 

estudo social realizado, verifica-se que a curatelanda está sendo bem 

cuidada por sua filha e por sua neta, ora autora, sendo que a presente 

medida se torna necessária, a fim de possibilitar o exercício de sua vida 

civil. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de BRASILINA CORREIA DE 

OLIVEIRA, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora, 

pratique os atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe, DAYANNY SILVA SOUZA sua curadora. 

PROCEDAM-SE as devidas anotações e publicações, conforme preceitua 

o §3º do art. 755 do CPC. EXPEÇA-SE o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017880-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1017880-86.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: CLEIDE BASTOS LEITE PARTE RÉ: ROSALINA PEREIRA LEITE 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 07/06/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta por Cleide Bastos Leite, em face de 

Rosalina Pereira Leite, devidamente representada nos autos. Esclarece a 

parte autora, que foi criada pela requerida, sua tia, desde a mais tenra 

idade, e que hoje, a mesma conta com 88 (oitenta e oito) anos de idade, 

tendo adquirido doença de Alzheimer – CID. 10G30, não dispondo de 

capacidade de locomoção, além de apresentar problemas mentais, o que a 

impossibilita da prática dos atos da vida civil, conforme declaração médica 

de id. 8057466. A ação foi recebida – id. 8100000, quando, então, foi 

deferida a gratuidade processual e nomeada a autora, curadora provisória 

da curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de se verificar se a curatelanda possuía condições, para se 

apresentar em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanta à eventual auxílio previdenciário por ela percebido. 

Termo de curatela assinado – id. 9312300. A curatelanda foi citada, 

oportunidade em que constatou-se que a mesma possui dificuldade de 

locomoção, conforme certificado no id. 8691558. Informação do INSS, 

quanto à inexistência de benefício previdenciário em nome da curatelanda 

– id. 10172132. Relatório de estudo social consta no id. 10310201. O 

ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de curador especial 

no id. 11727834, cuja nomeação se deu no id. 11751952, sendo a 

contestação apresentada no id. 12394761. Parecer Ministerial pela 

procedência da ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da requerida. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos 

autos, verifica-se que a curatelanda conta hoje com 88 (oitenta e oito) 

anos de idade, tendo adquirido doença de Alzheimer – CID. 10G30, 

apresentando dificuldade de locomoção, o que impõe o amparo de terceiro 

e de muletas, o que a impossibilita ao exercício dos atos da vida civil. A fim 

de corroborar os fatos apresentados, foi realizado o estudo social – id. 

10310201, por meio do qual se constatou que a curatelanda recebe todos 
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os cuidados necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a 

curatela medida necessária neste momento, estando a autora, sua 

sobrinha, apto ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de ROSALINA PEREIRA LEITE, tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, a 

requerente CLEIDE BASTOS LEITE. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033851-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HIRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAKAO HIRATA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1033851-14.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: SIMONE HIRATA PARTE RÉ: TAKAO HIRATA INTIMANDO(A, S): 

TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

04/11/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Simone Hirata, em face de Takao Hirata, 

devidamente qualificados nos autos. Esclarece a parte autora que, seu 

genitor, hoje com oitenta e seis anos de idade, se encontra com diversas 

restrições ao exercício dos atos da vida civil, em decorrência de 

Anamnese – CID 10 = F00.1 (demência em decorrência de doença de 

Alzheimer), sem possibilidade de cura médica. A inicial veio acompanhada 

de documentos, entre eles, termo de anuência dos demais filhos e esposa 

do curatelando – id. 10562317 e laudos médicos – id. 10562328. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 10710371, que deferiu a 

gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória do 

curatelando. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se o curatelando possuía condições para se apresentar 

em juízo, bem como, expedição de ofício ao INSS, para informação quanto 

à existência de eventual auxílio previdenciário. Termo de curatela 

provisória foi assinado – id. 11035284. O curatelando foi citado, na 

pessoa de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 11227468. 

Relatório de estudo interprofissional, consta no id. 11489637. Contestação 

por negativa geral consta no id. 12794815, apresentada pela douta 

Defensoria Pública, que exerce a função de curadora especial do 

requerido. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora do requerido – id. 

13218267. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta hoje com oitenta e seis anos de idade, 

e foi diagnosticado com doença de Alzheimer – CID 10 F00.1, conforme 

consta dos laudos médicos, acostados ao id. 10562328, o que o torna 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi realizado estudo 

interprofissional – id. 11489637, por meio do qual se constatou que o 

curatelando “possui importantes alterações de cunho cognitivo, 

comprometimentos manifestos que evidencia a patologia diagnosticada 

mediante laudo médico”. Ademais, constatou-se que o mesmo recebe 

topdos os cuidados necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a 

curatela medida necessária neste momento, estando a autora, com quem 

convive, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de TAKAO HIRATA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe, assim, como curadora, a 

requerente SIMONE HIRATA. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021284-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETH LEITE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY LEITE DA LUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1021284-48.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Tutela e 

Curatela] PARTE AUTORA: MARINETH LEITE DE MOURA PARTE RÉ: 

MARCELLY LEITE DA LUZ INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/07/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

100,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Marineth Leite de 

Moura, em face de Marcelly Leite da Luz, devidamente representada nos 

autos. Esclarece a parte autora, que a curatelanda, sua irmã, sem um 

diagnóstico ainda conclusivo, se encontra internada na UTI, desde o dia 

26/06/2017, em face de lesões cerebrais que ocasionaram a paralisia de 

membros superiores e inferior, assim como, confusões mentais. A inicial 

foi acompanhada por relatórios médicos, os quais demonstraram a 

veracidade dos fatos alegados – id. 8780646. A ação foi recebida, por 

meio da decisão de id. 8807297, que deferiu a gratuidade processual e 

nomeou a autora, curadora provisória da curatelanda. Na mesma 
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oportunidade, foram determinadas diligências, a fim de verificar se a 

curatelanda possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a 

realização de estudo social. Termo de curatela provisória foi assinado – id. 

9311761. No id. 9303364 a autora informa que a curatelanda recebeu alta 

médica, e se encontrava em sua residência para continuidade do 

tratamento médico. Em cumprimento ao mandado de citação, a curatelanda 

foi citada, na pessoa de sua curadora, constatando-se, na oportunidade, 

que a mesma se encontrava hospitalizada e que está com Linfona 

Cerebral (câncer), conforme esclarecido pela médica presente no 

momento do cumprimento – id. 9658974. Relatório de estudo social consta 

no id. 10276983. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação 

de curador especial no id. 12004130, cuja nomeação se deu no id. 

12014098, sendo a contestação por negativa geral apresentada no id. 

12462723. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida – id. 

13267126. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda foi acometida por um Linfoma Cerebral, que 

a levou a um longo período de internação em UTI e à paralisia do membro 

superior e inferior direito, além de confusão mental, tornando-a 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos, fazendo uso de medicamentos e fraldas. A fim de corroborar os 

fatos apresentados, foi realizado estudo psicossocial – id. 10276983, por 

meio do qual se constatou que a curatelanda “(...) se apresentava bem 

cuidada e apresentando em sua fala certa dificuldade de raciocínio”. 

Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao exercício 

do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de MARCELLY LEITE 

DA LUZ, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de 

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curador, a requerente MARINETH LEITE DE MOURA. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021284-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETH LEITE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY LEITE DA LUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1021284-48.2017.8.11.0041 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 apresentar certidão de nascimento e/ou casamento da 

curatelada, no prazo de 5 dias, para a confecção do mandado de 

inscrição. CUIABÁ, 9 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005323-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEURI COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA COSTA FERREIRA DE FRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1005323-67.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: KEURI COSTA FERREIRA PARTE RÉ: ELZA COSTA FERREIRA 

DE FRANCA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Keuri Costa Ferreira 

Lopes, em face de Elza Costa Ferreira de França, devidamente 

representada nos autos pela douta Defensoria Pública. Esclarece a parte 

autora, que a curatelanda, é sua genitora, e é portadora de Esquizofrenia 

Paranóide – CID F 20.0., psicose não orgânica não especificada – CID F29, 

além de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

drogas. Informa que, a curatelanda, viveu nas ruas durante onze anos e 

hoje necessita de cuidados integrais e constantes para a correta 

administração dos medicamentos, assim como, para a sua segurança e de 

terceiros, já que apresenta crises de agressividade e alucinações. A 

inicial foi acompanhada por documentos, dentre os quais declaração do 

Hospital Adalto Botelho, que demonstra várias internações da curatelanda. 

A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 4967227, que deferiu a 

gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se a curatelanda possuía condições para se apresentar 

em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para informação 

quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de estudo social. A 

curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado no id. 7973225. 

Informação do INSS, quanto à inexistência de benefício assistencial em 

nome da curatelanda – id. 8145364. Relatório de estudo social consta no 

id. 11703216. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de 

curador especial no id. 12015581, o que se deu no id. 12019701, sendo a 

contestação por negativa geral apresentada no id. 12998260. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora da requerida – id. 13267008. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 
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verifica-se que a curatelanda apresenta diversos transtornos 

psiquiátricos, como Esquizofrenia e Psicose, ao que parece, agravados 

pelo uso constante de drogas, o que a levou durante muitos anos à vida 

como moradora de rua, e agora acolhida pela filha, necessita de contínuo 

uso de medicamentos para controlar sua agressividade. O estudo social 

realizado – id. 11703216, demonstra que a curatelanda recebe todos os 

cuidados necessários ao seu bem estar, já que outrora vivia nas ruas, 

sendo acolhida pela filha, agora adulta, a fim de proporcionar-lhe uma vida 

mais digna, o que demonstra ser a curatela medida necessária neste 

momento, estando a autora apta ao exercício do encargo. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO A CURATELA de ELZA COSTA FERREIRA DE FRANÇA, 

tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora pratique, em 

seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber os valores respectivos. Além 

disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, 

em conformidade com as prescrições médicas e demais representações, 

nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como 

curador, a requerente KEURI COSTA FERREIRA LOPES. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015072-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE BENEDITA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GONCALINA CONCEICAO DOS SANTOS LEITAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CONCEICAO GONCALINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA EDEMIR DOS SANTOS MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSILENE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO VIRGILIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1015072-45.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: JULIENE BENEDITA DOS SANTOS SILVA PARTE RÉ: 

FRANCISCO DE PAULA SANTOS INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/09/2016 VALOR 

DA CAUSA: R$ 880,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

perante este Juízo por Juliene Benedita dos Santos, em face de Francisco 

de Paula Santos, devidamente representada nos autos. A ação foi 

recebida – id. 2392675, quando, então, a autora foi nomeada curadora 

provisória do curatelando. O curatelando foi citado, nos termos da certidão 

de id. 3039500, e no id. 4275462 foi-lhe nomeado curador especial, 

determinando-se, ainda, a realização de estudo psicossocial e 

informações quanto aos rendimentos mensais do mesmo. Relatório de 

estudo social no id. 4325210. Comprovação de recebimento de benefício 

previdenciário pelo curatelendo no id. 4493511. Contestação por negativa 

geral no id. 4922576. Impugnação à contestação no id. 5536392. Os 

demais filhos do curatelando, vieram aos autos no id. 5832252, pugnando 

pela substituição da curadora provisória, diante de supostos maus tratos 

perpetrados pela mesma. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público pugnou pela designação de audiência, para oitiva da requerente e 

demais filhos do curatelando, o que foi deferido no id. 5898285. Rosilene 

dos Santos, filha do curatelando, informou no petitório, acostado ao id. 

6050553, que após flagrante verificação de maus tratos aos genitores, 

por meio da Polícia Militar, removeu o casal de idosos para atendimento 

emergencial, quando, inclusive, a requerente foi conduzida à Delegacia de 

Polícia. Em audiência – id. 6118124, que não contou com a presença da 

requerente, os demais filhos do curatelando informaram que o casal de 

idosos estavam sob os cuidados da filha Rosilene dos Santos, desde a 

data de 08/04/2017, diante dos fatos já apresentados nos autos, 

oportunidade em que, após manifestação Ministerial, foi revogada a 

decisão de id. 2392675, que nomeou a autora curadora do curatelando, 

nomeando Rosilene dos Santos, curadora provisória e, ainda, determinada 

a entrega, pela requerente, do cartão do banco, documentos, roupas, 

remédios, receitas e demais pertences pessoais do curatelando, além da 

realização de estudo social, com ênfase no casal de idosos. A douta 

Defensoria Pública informou no id. 6138561, que realizou contato com a 

requerente, que se manifestou favorável àsua exclusão do polo ativo da 

demanda e que realizou a entrega do cartão do banco e pertences 

pessoais do curatelando, quais foram entregues diretamente ao advogado 

da curadora provisória, conforme termo de entrega de id. 6138561. A 

curadora provisória, Rosilene dos Santos, pugnou por sua nomeação 

definitiva como curadora do genitor, no id. 9281080. Relatório de estudo 

social no id. 11703009. O Ministério Público, se pronunciou no id. 

12225425, no sentido de que seja tornada definitiva a decisão que nomeou 

Rosilene dos Santos, curadora de Francisco de Paula Santos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Preliminarmente, PROCEDA-SE a alteração 

do polo ativo da ação, excluindo Juliene Benedita dos Santos e, incluindo 

Rosilene dos Santos, atual curadora provisória do curatelando. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando possui idade 

avançada, contando hoje com 94 (noventa e quatro) anos, e depende de 

cuidados especiais, frente ao seu frágil estado de saúde, decorrente do 

diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. A requerente, Juliene 

Benedita dos Santos, inicialmente nomeada curadora provisória do genitor, 

foi destituída e, nomeada Rosilene dos Santos, curadora provisória do 

curatelando, nos termos da decisão de id. 6118124, concordando a 

requerente, com sua exclusão do polo ativo da ação. Por meio do estudo 

social realizado – id. 11703009, se verificou que a atual curadora dispõe 

das aptidões necessárias para o exercício do encargo, e que vem 

suprindo as necessidades do idoso, de forma satisfatória. A curatela se 

apresenta como medida necessária neste momento, diante da avançada 

idade do curatelando, além de sua fragilizada saúde, o que o impossibilita 

ao exercício dos atos da vida civil, estando sua filha, Rosilene dos Santos, 

apta ao exercício do encargo. Consigno que, o cartão do banco e outros 

pertences do curateando, foram entregues pela curadora destituída, 

conforme recibo acostado ao id. 6138561. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de FRANCISCO DE PAULA SANTOS, tornando definitiva a 

decisão provisória, para que a autora, pratique os atos da vida civil de seu 

genitor, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos 

atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo que, nomeio-lhe 

curadora definitiva a requerente ROSILENE DOS SANTOS. Procedam-se 

as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 

do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em 
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julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 09 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009793-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARTINS SOLANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1009793-44.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: ELAINE MARTINS GOMES PARTE RÉ: CELINA MARTINS 

SOLANO INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Elaine Martins Gomes, em 

face de Celina Martins Solano, devidamente qualificada e representada 

nos autos. Esclarece a parte autora, filha da curatelanda, que é portadora 

de Esquizofrenia Paranóide – CID G30, conforme demonstra os laudos 

médicos de id. 5815724 e 5815724. A ação foi recebida – id. 5912743, 

quando, então, foi deferido o pedido de gratuidade processual e 

concedida a tutela provisória, nomeando a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 6670215. Audiência de 

conciliação realizada, com a presença da curatelanda – id. 7253127. A 

curatelanda foi regularmente citada – id. 6741002, e, diante do decurso do 

prazo para contestação, foi-lhe nomeado curador especial – id. 7253127, 

que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral – id. 

9806206. Relatório informativo – id. 11489714, do qual consta a 

impossibilidade de realização do estudo determinado. Instado a se 

manifestar, o digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do 

pedido de curatela, confirmando, assim, a curatela provisória já deferida – 

id. 12015766. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda possui portadora de Esquizofrenia 

Paranóide – CID G30, conforme demonstra os laudos médicos de id. 

5815724 e 5815724, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A 

fim de corroborar os fatos apresentados, em audiência de tentativa de 

conciliação, constatou-se que a curatelanda apresenta-se “parcialmente 

alheia as questões formuladas” – id. 7253127. Nesse cenário, a curatela 

se apresenta como medida necessária neste momento, diante da 

incapacidade da curatelanda ao exercício dos atos da vida civil, estando a 

autora, sua filha, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de CELINA MARTINS SOLANO , tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a 

requerente ELAINE MARTINS GOMES. Procedam-se as devidas anotações 

e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, já que beneficiária 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. 

Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009793-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARTINS SOLANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1009793-44.2017.8.11.0041 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 apresentar certidão de nascimento e/ou casamento da 

curatelada, no prazo de 5 dias, para a confecção do mandado de 

inscrição. CUIABÁ, 9 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009472-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA NAGAISHI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1009472-72.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 9 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94650 Nr: 11337-12.2002.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO GOMES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA CORSINA DA SILVA MOURA - DE 

CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:MT-3.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO 

ARAUJO FREIRE FILHO, para devolução dos autos nº 

11337-12.2002.811.0041, Protocolo 94650, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 
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38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002376-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA DUARTE GUARIM (AUTOR)

H. G. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENICIO FERNANDES E SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(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: 1002376-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VERGINIA DUARTE GUARIM, HELOÍSA GUARIM FERNANDES RÉU: BENICIO 

FERNANDES E SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos, 

proposta por Heloísa Guarim Fernandes, representada por sua mãe 

Verginia Duarte Guarim, em face de Benicio Fernandes e Souza, todos 

devidamente qualificados. A ação foi recebida nos moldes do id.11633126, 

fixando os alimentos provisórios no importe de 60% (sessenta por cento) 

do salário mínimo vigente que, equivalem a R$ 572,40 (quinhentos e 

setenta e dois reais e quarenta centavos). O requerido fora devidamente 

citado (id.12152411), apresentando contestação no id.12492463, 

postulando pela regulamentação da convivência com sua filha. Em 

audiência de conciliação (id.12429434), realizada no dia 26.03.2018, não 

foi possível a composição entre as partes. Na oportunidade, o requerido 

ofertou alimentos no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, mais o pagamento integral do plano de saúde. A requerente 

recusou a proposta, postulando pelo valor arbitrado, acrescido do plano 

de saúde. Houve impugnação no id.13161677. O digno Ministério Público 

manifestou-se no id.13784529. 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. Visando resguardar o direito da 

criança de conviver com ambos os genitores, regulamento, 

provisoriamente, o tempo de convívio do pai com sua filha, da seguinte 

maneira: a) ás quartas-feiras, o requerido poderá ficar com a pequena 

menina, das 18:00 horas às 21:00 horas, com livre opção de permanecer 

ou não no lar materno. b) Aos sábados, o requerido poderá ficar com sua 

filha, das 14:00 às 19:00 horas. c) Em domingos alternados, o genitor 

poderá conviver com a criança, das 14:00 às 18:00 horas. 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 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 requerido; 2. aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes; 3. Aferição da divisão equilibrada do 

tempo de convívio da criança com o seu pai; Notifique-se o nobre 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de julho 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: 1017962-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR MELO GARCIA OAB - MS20649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KETLEEN FURTADO SOARES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (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: 1017962-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KENNER SOARES DA SILVA RÉU: VITORIA KETLEEN FURTADO SOARES 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Kenner Soares da Silva, em face de Vitoria Ketleen Furtado 

Soares da Silva, todos devidamente qualificados. A ação fora recebida 

nos moldes do id.9448548. Em audiência de conciliação (id.10884745), 

realizada no dia 28.08.2017 não foi possível a composição entre as 

partes. A requerida fora devidamente citada, apresentando contestação 

no id.11412386. Houve impugnação no id.11627751. As partes são 

legíitimas, 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 15:20 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 da 

requerida; 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013341-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA CRESPO VILLA NOVA ROSS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO)

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDES DE ARAUJO SIQUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-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: 1013341-77.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIMARA CRESPO VILLA NOVA ROSS RÉU: MARCIO FERNANDES DE 

ARAUJO SIQUEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Guarda, Partilha de Bens e Alimentos, 

proposta por Lucimara Crespo Vila Nova Ross, em face de Márcio 

Fernandes de Araújo Siqueira, ambos devidamente qualificados nos autos. 

A ação fora recebida nos moldes do id.6874913. O requerido fora 

devidamente citado (id.9123033), apresentando contestação e 

reconvenção no id.9963657. Em audiência de conciliação (id.9955595), 

realizada no dia 30.08.2017, não foi possível a composição entre as 

partes. Houve impugnação no id.10384859. 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 15:20 

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. 
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Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. A aferição do real período 

em que se deu a união entre os demandantes; 2. A aferição dos bens 

adquiridos ao longo da união, passíveis de partilha; 3. A aferição das 

dívidas contraídas durante o período de convivência; Outrossim, intime-se 

a parte autora, pessoalmente, para que, constitua novo patrono, no prazo 

de 10 (dez) dias. 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006079-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BOM DESPACHO S RODRIGUES (REQUERENTE)

ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARIA DOMICIANA SANCHES (REQUERENTE)

JOAO GONCALO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSE LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

DAMIAO ANTONIO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES (INVENTARIADO)

BENEDITO NUNES RODRIGUES (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: 

1006079-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO GONCALO SILVA 

RODRIGUES, MARIA DOMICIANA SANCHES, JOSE LUIZ NUNES DA SILVA 

RODRIGUES, HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES, EDSON BOM 

DESPACHO S RODRIGUES, ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES, 

DAMIAO ANTONIO DE LARA INVENTARIADO: ROSALINA DA SILVA 

MONTEIRO RODRIGUES, BENEDITO NUNES RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Inventário, proposta por João Gonçalo Silva 

Rodrigues, Maria Domiciana Sanches Rodrigues, ose Luiz Nunes da Silva 

Rodrigues, Hilton Nunes da Silva Rodrigues, Edson Bom Despacho Silva 

Rodrigues, Antonio Nunes da Silva Rodrigues e Damiao Antonio de Lara, 

requerendo a abertura de inventário, referente aos bens deixados pelos 

de cujus Benedito Nunes Rodrigues e Rosalina da Silva Monteiro 

Rodrigues. Verifica-se da presente ação que, anteriormente fora 

distribuído o Inventário de Nº 1003736-73.2018.8.11.0041 PJE, na qual 

esta tramitando junto à 3º Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta comarca, onde a falecida seria a meeira do inventário. Sobre o tema 

é importante lembrar que, o art. 672, II do CPC dispõe: “É lícita a cumulação 

de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando 

houver: (...) II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros.” 

(grifo nosso) Diante do exposto, visando evitar decisões conflitantes, 

declino da competência para processar e julgar o presente pedido, 

determinando a imediata remessa dos autos ao juízo da 3º Vara de Família 

e Sucessões desta comarca. Procedam-se as baixas e anotações legais. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025990-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1033398-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. M. D. M. (REQUERENTE)

J. A. D. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033398-19.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOCILENE ALVES DE LARA 

PINTO, IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO Vistos. Jocilene Alves de 

Lara Pinto e Idelman Mariel Martinez de Melo aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo – Id. 10495752. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido (id. 12194055). 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. Em 

face do exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial 

havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante nos autos 

(Id. 10495752), que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Afinal, o valor e a forma da pensão a filha poderá ser revisto a 

qualquer tempo, em caso de futura discordância dos pais. 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 e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos 

postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034322-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. N. (REQUERENTE)

S. S. C. (REQUERENTE)

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 : 

1034322-30.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SUELEN SOUZA CARVALHO, 

WALDEMIR BARBOSA NASCIMENTO Vistos. Suelen Souza Carvalho 

Nascimento e Waldemir Barbosa Nascimento aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo - ID 10637956. Determinada a emenda da inicial 

(id.11388480), foi devidamente atendida pelos requerentes (id. 12119922). 

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. 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 e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Justiça 

gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023845-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEIA MARIA DE ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT0012522A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES DE MATTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1023845-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LAUDINEIA MARIA DE ARAUJO 

DA SILVA EXECUTADO: MANOEL ALVES DE MATTOS Vistos. Acolho os 

autos na forma redistribuída. Defiro o pedido de gratuidade processual, 
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nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha de cálculo 

detalhada e atualizada dos valores a serem executados, conforme 

dispõem os arts. 524 e 798, inciso I, alínea b, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000684-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDES CANTARINO (REQUERENTE)

IARA ZAFONATO CANTARINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000684-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GUSTAVO MENDES 

CANTARINO, IARA ZAFONATO CANTARINO Vistos. Gustavo Mendes 

Cantarino e Iara Zafonato Cantarino aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo – Id. 11367847. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido (id. 12669302). 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. Em 

face do exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial 

havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante nos autos 

(Id. 11367847), que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. 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 e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Custas pagas (Id. 11386045). P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004749-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA LEMES DE MORAES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LEMES DE MORAES (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004749-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DEOLINDA LEMES DE 

MORAES GUIMARAES INTERESSADO: PATRICIA LEMES DE MORAES 

Vistos. Deolinda Lemes de Moraes Guimarães aforou Ação de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores depositados na 

conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco. O processo foi 

distribuído equivocadamente à 6ª Vara Cível desta Comarca, mas a juíza 

daquela Vara determinou a remessa para uma das Varas Especializadas 

de Família e Sucessões desta Capital, e o processo foi distribuído a esta 

Vara. A requerente pediu a extinção do feito (id. 13200852). É o breve 

relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (id. 

13200852), e declaro extinto o processo, sem julgamento de mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada 

formalmente em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se com 

as baixas de praxe. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001391-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA PRISCILA TELES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FERNANDES TELES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1001391-37.2018.811.0041 Visto. Trata-se de ação de inventário negativo 

em que foi determinada a emenda da petição inicial para justificação da 

existência de interesse processual. Entretanto, foi certificado o decurso 

do prazo sem que a inicial fosse emendada (id. 13732649). É o relatório. D 

E C I D O. Cuida-se de inventário em que foi determinada a emenda da 

petição inicial para demonstração do interesse processual. Dispõe o art. 

17 do Código de Processo Civil que: “Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade.” Com efeito, ainda que haja previsão 

doutrinária e jurisprudencial para propositura de ação de inventário 

negativa, é necessária a demonstração de interesse processual para o 

processamento da ação. Nesse sentido: “INVENTARIO NEGATIVO. 

HIPOTESE EM QUE O REQUERENTE NAO APONTA NENHUM FATO 

CONCRETO E OBJETIVO QUE DEMONSTRE SEU INTERESSE EM 

PROCESSAR O INVENTARIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 

APELACAO NAO PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível Nº 587009101, Primeira 

Câmara Cível, Relator: Túlio Medina Martins, Julgado em 25/08/1987) Assim 

sendo, não demonstrada a existência de interesse processual, a extinção 

do processo é medida que se impõe, independentemente da intimação 

prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 284: 6ª. “A determinação de que se 

emende a inicial em dez dias far-se-á ao autor, por seu advogado, não 

incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não conheceram, v.u., DJU 16.2.97, 

p. 86) “sendo desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às 

hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” (STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. 

Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 

245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código 

de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 405 – Grifou-se). 

Quanto ao julgado retro mencionado, ressalto que embora relativo ao 

Código de Processo Civil de 1973, mantem-se válido, visto que o texto das 

normas nele referidas não foram alterados no novel Digesto Processual 

Civil de 2015. Em face do exposto, nos termos do art. 330, inciso III, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e declaro extinto o processo 

sem apreciação de mérito, conforme o disposto no art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Justiça gratuita. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

29 de junho de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004211-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. S. G. (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004211-29.2018.8.11.0041. AUTOR: ADMILSON MARCIO SOUZA GUIA 

RÉU: TCHARLING VINICIUS SILVA GUIA Vistos. Admilson Márcio Souza 

Guia ingressou com a presente Ação de Exoneração de Alimentos 

Consensual com pedido de Antecipação de Tutela em face de Tcharling 

Vinícius Silva Guia. Determinada a emenda da inicial (Id. 12241797), foi 

devidamente atendida pelo requerente. É o breve relatório. D E C I D O. 

Considerando a petição conjunta das partes, firmada pela patrona do 

requerente, bem como procuração outorgada a mesma Advogada, 

converto a presente ação para a sua forma consensual o que, aliás, é 

muito melhor do que o litígio, e já deveria constar na inicial. Sendo assim, 

por não vislumbrar impedimento legal, e sendo desnecessária a 

manifestação do Ministério Público, homologo por sentença para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado Id. 11883048, que 

se tornará parte integrante desta sentença, ficando o Sr. Admilson Márcio 

Souza Guia, desobrigado de pagar alimentos, para seu filho Tcharling 

Vinícius Silva Guia. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Defiro 

aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008423-93.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

H. R. D. S. (REQUERENTE)

L. D. S. B. D. S. (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:

N. P. P. C. (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 : 

1008423-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LETICIA DE SOUSA BRAGA 

DOS SANTOS, HELENA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: NÃO POSSUI 

PARTE CONTRÁRIA Vistos. A emenda da inicial, de Id. 13361883, não 

atingiu a finalidade da ordem proferida constante de Id. 12894484, que 

determinou a apresentação da cópia dos documentos pessoais da 

requerente. Assim, intime-se, novamente, a parte requerente, por meio de 

seu ilustre Advogado para cumprir integralmente a referida decisão, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Atendido o 

parágrafo anterior, independentemente, de nova conclusão, cite-se a Sra. 

Luciene Moraes, conforme endereço informado (Id. 13361883), para, 

querendo, apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030752-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HIDETARO SIQUEIRA SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA FABYANA ANTUNES LIMA BARROS (REQUERIDO)

 

Visto. Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. No 

mesmo prazo, deverá justificar o interesse processual na propositura 

desta ação, uma vez que, havendo título executivo judicial, a pretensão 

formulada na petição inicial de deve ser efetivada por meio de 

cumprimento de sentença, nos autos da própria ação em que as visitas 

foram estabelecidas, bem como, em razão da inexistência, no atual 

ordenamento processual civil, da possibilidade de propositura de ação de 

ação cautelar, extinta no Código de Processo Civil de 2015, que apenas 

prevê a medida cautelar na forma de tutela de urgência (pedido liminar). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para cancelamento da distribuição e extinção do processo. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034194-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e da 

CNGC/2017, impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente 

para que, dentro do prazo de 15 das, apresente sua manifestação frente 

a justificativa apresentada pela parte requerida. Cuiabá, 7 de julho de 

2018. Mirelli Silva. Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político 

Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6456/ 

6455

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005026-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Q. A. J. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DA SILVA NEVES OAB - 003.703.941-51 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005026-60.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: QUIOMA ARISTON JUNIOR DA 

SILVA MARTINES REPRESENTANTE: DAYANE DA SILVA NEVES 

EXECUTADO: QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES 

Visto. Cuida-se de ação de execução de alimentos em que a parte 

exequente informou que o débito foi quitado à satisfação. É o relatório. D E 

C I D O. Considerando que o débito foi quitado, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. No 

entanto, considerando a informação de que o executado nunca paga na 

data correta, oficie-se à Delegacia Regional do Trabalho - DRT, a fim de 

que informe a esse Juízo se o executado encontra-se formalmente 

registrado como empregado, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de 

resposta positiva, oficie-se à empregadora, a fim de que efetue o 

desconto da verba alimentar diretamente da folha de pagamento, e 

coloque à disposição da genitora do menor, conforme dados bancários 

informados nos autos. Defiro ao executado a gratuidade processual. 

Dê-se vista ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005026-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Q. A. J. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DA SILVA NEVES OAB - 003.703.941-51 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005026-60.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: QUIOMA ARISTON JUNIOR DA 

SILVA MARTINES REPRESENTANTE: DAYANE DA SILVA NEVES 

EXECUTADO: QUIOMA ARISTOGTON JUNIOR MAGALHAES MARTINES 

Visto. Cuida-se de ação de execução de alimentos em que a parte 

exequente informou que o débito foi quitado à satisfação. É o relatório. D E 

C I D O. Considerando que o débito foi quitado, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. No 

entanto, considerando a informação de que o executado nunca paga na 

data correta, oficie-se à Delegacia Regional do Trabalho - DRT, a fim de 

que informe a esse Juízo se o executado encontra-se formalmente 

registrado como empregado, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de 

resposta positiva, oficie-se à empregadora, a fim de que efetue o 

desconto da verba alimentar diretamente da folha de pagamento, e 

coloque à disposição da genitora do menor, conforme dados bancários 

informados nos autos. Defiro ao executado a gratuidade processual. 

Dê-se vista ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001083-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEILSON MATOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANE VIEGAS PEREIRA DE QUEIROZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - 537.432.021-15 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001083-98.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Investigação de 

Paternidade]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ENEILSON 

MATOS DA SILVA Parte Ré: RÉU: LUZIANE VIEGAS PEREIRA DE QUEIROZ 

PROCURADOR: ANDERSON ROSSINI PEREIRA Vistos. Eneilson Matos da 

Silva e Luziziane Viegas Pereira aforaram pedido de Homologação Judicial 

de Acordo com Reconhecimento da Ação Negatória de Paternidade e 

Anulação de Registro Civil da menor Valentina Viegas Pereira da Silva. É o 

relatório. D E C I D O. Homologo por sentença, para que alcance seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, que visa 

reconhecer a ausência de vínculo biológico e afetivo do senhor Eneilson 

com a menor Valentina, que passa a fazer parte integrante e indissociável 

desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Oficie-se ao Cartório de Registro, para que seja feita a retificação no 

assento de nascimento da menor, com a exclusão dos dados paternos, 

passando a menor a se chamar Valentina Viegas Pereira. Notifique-se o 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com 

as cautelas de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 10 de maio de 

2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001891-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IRINEU CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BERNAL BARRETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que a contestação é tempestiva, ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora, para querendo, apresentar à impugnação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005183-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. R. (REQUERIDO)

H. (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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1005183-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LAURO DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: ANIELE AMORIM RODRIGUES, H.A.S.P. 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. Cuida-se de Ação de 

Regulamentação de Guarda Compartilhada c/c Oferecimento de Pensão 

Alimentícia e Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por Lauro dos 

Santos Pereira em face Aniele Amorim Rodrigues. Está provada a relação 

de parentesco entre o requerente e o infante. Assim, acolho, por ora, a 

oferta dos alimentos provisórios, na forma que foi oferecida em favor do 

menor Heitor Amorim dos Santos Pereira, ou seja, em 35% (trinta e cinco 

por cento) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, 

quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na conta 

bancária a ser indicada, 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 ou novos que justifiquem a alteração. Quanta à 

guarda, embora a compartilhada seja a regra, pela norma legal, e é muito 

bom quando há consenso entre os pais, nesse sentido, é certo, porém, 

que comporta exceções, em determinados casos. Por isso, é sempre 

prudente ouvir a parte contrária, primeiramente, motivo pelo qual por ora 

denego a liminar. Os direitos da criança, bem como os deveres dos pais, 

até o julgamento do processo, podem ser garantidos de outra forma, 

provisoriamente, até o deslinde da questão, com possibilidade de acordo, 

principalmente pela predisposição do requerente a respeito do assunto, 

que me parece coerente. Por isso, para garantir a convivência entre pai e 

filho, regulamento, por ora, o direito de visitas nos primeiros e terceiros 

finais de semanas, a partir das 8:00 horas do sábado às 18:00 horas do 

domingo, fica estabelecido uma margem de 10 (dez) minutos de oscilação, 

para mais ou para menos, tanto no momento de receber, como de devolver 

a criança. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 16h30min. 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009462-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VITOR ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276/O 

(ADVOGADO)

YARA FATIMA GONCALVES OAB - MT9121/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS (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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009462-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS VITOR ALVES 

MARTINS REQUERIDO: TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de 

Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alteração de nome e Pedido de 

Tutela de Urgência, proposta por Carlos Vitor Alves Martins em face 

Tessália Helena Mella Alves Martins. No que se refere ao requerimento de 

antecipação de tutela, entendo que a questão precisa ser melhor 

analisada, após o contraditório. Com essas considerações, indefiro a 

antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 15 de agosto 2018, às 16h30min. Se não houver 

acordo, a requerida terá a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para oferecer resposta à ação, sob pena de revelia. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841010 Nr: 45328-90.2013.811.0041

 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: LUCILENE MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DIAS DA SILVA, JOÃO CARLOS 

OLIVEIRA ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LISEANE PERES DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 45328-90.2013.811.0041, 

Protocolo 841010, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036973-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HELTON DE SOUZA PINHO (REQUERENTE)

VIRGINIA MARIA DE NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA MARIA DE NORONHA (REQUERIDO)

HELTON DE SOUZA PINHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1036973-35.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

VIRGINIA MARIA DE NORONHA Endereço: RUA I, 12, CASA, RESIDENCIAL 

ILZA THEREZINHA PICOLI PAGOT, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-716 Nome: 

HELTON DE SOUZA PINHO Endereço: RUA I, 12, casa, RESIDENCIAL ILZA 

THEREZINHA PICOLI PAGOT, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-716 PARTE 

REQUERIDA: Nome: VIRGINIA MARIA DE NORONHA Endereço: RUA I, 12, 

CASA, RESIDENCIAL ILZA THEREZINHA PICOLI PAGOT, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78056-716 Nome: HELTON DE SOUZA PINHO Endereço: RUA I, 12, 

casa, RESIDENCIAL ILZA THEREZINHA PICOLI PAGOT, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-716 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS AUTORES, 

acima qualificados, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto na CERTIDÃO ID N. 14059088 prolatada 

neste processo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 9 de julho de 2018. 

Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003863-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALVES CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE BATISTA CANDIDO (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003863-11.2018.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos Vistos, etc... Não obstante o postulado pelo 

Requerente, Id n. 13162427, mantenho por seus próprios fundamentos a 

decisão não recorrida de Id n. 12417417, uma vez que não foi aportado 

elementos nos autos capazes de modificar referida decisão. No mais, 

intime-se o Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 10 

(dez) dias, informar nos autos o endereço atualizado da Requerida para 

fins de prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031174-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MANOELLA GUIMARAES GARCIA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1031174-11.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Considerando que já decorreram dois meses 

do noticiado na petição de Id n. 12676610, intime-se a Requerente, por sua 

Curadora, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, prestar contas, conforme determinado na sentença de Id n. 

11221653. Após, ouça o Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014951-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1014951-46.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Intime-se o Requerente, através de seu d. 

patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, substituir os documentos 

acostados sob o Id n. 13447179, pág. 3 e 7 e Id n. 13447197, por 

documentos legíveis, sob pena de indeferimento. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000958-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

IVANETE ANTUNES PEREIRA (REQUERENTE)

LORIVALDO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALBRO MONGE ALCANTARA DA SILVA OAB - MT20513/O 

(ADVOGADO)

ADNIR MIRANDA NUNES OAB - MT20545/O (ADVOGADO)

ALINE CRISTHIANE SANSAO PEREIRA OAB - MT19785/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA ANTUNES PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000958-33.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando que, pelo que consta dos autos, 

s.m.j., se trata de inventário pelo rito de arrolamento sumário, em relação a 

dois de cujus, Id 11406465 - Pág. 2, primeiramente, antes de analisar o 

pedido de homologação, esclareça a inventariante, no prazo de quinze 

dias, quanto à inexistência de registro de testamento em nome do de cujus 

Algemiro Nunes Pereira. Após, voltem conclusos para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016160-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA DA CRUZ BARROS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JERFFERSSON WERLEY DE MELO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANIL DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTONIO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON DA CRUZ BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

CARMEN CENIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

OSCALINO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)

EMANUELA JESSICA DE BARROS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016160-84.2017.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Antes de tudo, cumpre observar, por oportuno, 

diante do postulado no Id 8073489 - Pág. 1, a inventariante na condição de 

administradora está autorizada a ter acesso aos bens/patrimônio do 

espólio. Outrossim, compulsando os autos verifica-se que a d. 

representante do Ministério Público manifestou no Id 13707543 - Pág. 2, 

“pela intimação da Inventariante, para que qualifique, de forma integral, os 

Espólios de Doralice da Cruz Nascimento e Antônia Benedita de Barros 

Silva.” Assim sendo, intime-se a inventariante para que 

manifeste/esclareça, no prazo de quinze dias, a situação noticiada no 

parecer ministerial, Id 13707543, bem como em atenção ao teor da certidão 

de Id 13323451-Pág. 1, requerendo o que mais de direito ao 

prosseguimento e conclusão do processo. Após, dê-se nova vista ao 

Ministério Público, conforme se requer e voltem imediatamente conclusos 

para análise. Intimem-se e cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038829-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR VINICIUS DE SOUZA (REQUERENTE)

GEOVANA REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEONIZIO DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038829-34.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando que os documentos juntados nos 

Ids 11264642 - Pág. 1, 11264653 - Pág. 1, 11264674, 11264676, 

11264678, 11264682, 11264684 não estão completamente legíveis, 

primeiramente, intime-se o inventariante para que, no prazo de quinze dias, 

regularize esta situação. Em seguida, dê-se prosseguimento ao processo, 

em observância do determinado no Id 11286202 - Pág. 2, tendo em vista 

que, s.m.j., não vislumbro nos autos represetação processual em relação 

a herdeira Maria Nazaré de Souza, Id 11264620 - Pág. 3. Após, voltem 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020714-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020714-62.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Se confirmado o pagamento o recolhimento das 

custas/taxas, Id 11760500, cumpra-se conforme determinado na 

sentença, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo, a fim de 

arquivar o processo, oportunamente. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037825-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR FURTADO DE MENDONCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1037825-59.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o lapso temporal já transcorrido 

desde o pedido de Id 11851070, intime-se a inventariante para que dê 

prosseguimento ao processo no prazo de quinze dias, em observância 

inclusive do determinado no Id 11200459, sob pena de remoção ou 

extinção e arquivamento. Após, voltem conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011283-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES PEDROZO OAB - MT17137/O (ADVOGADO)

FERNANDO MAXIMIANO DE ALBUQUERQUE OAB - 346.571.001-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo: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. 1011283-04.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Cumpra-se, na íntegra, conforme determinado 

na sentença, Id 9921478, a fim de arquivar este processo, oportunamente, 

com as cautelas de estilo. Às providências. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 828255 Nr: 34110-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBSS, ZSS, IADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELLO SILVA - OAB:17802/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA - OAB:20.788/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Primeiramente, intime-se a d. advogada subscritora da petição de fls. 

29/30, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir o pedido com 

procuração outorgada pelo Requerente Mateus Baruc Silva Santos.

Se cumprido o acima determinado, acolho o pedido de fls. 29/30 e 

determino que se expeça o necessário para fins de cumprimento da 

sentença de fls. 19/19v.

Nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo com as devidas 

baixas e anotações.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094281 Nr: 8114-60.2016.811.0041

 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: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI- UNIJURIS - 

OAB:6.667/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISAIAS ALVES DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 8114-60.2016.811.0041, Protocolo 

1094281, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010890-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

MARIA AVELINA SANTANA ARAUJO SILVA (HERDEIRO)
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TEREZA DA SILVA CRUZ (HERDEIRO)

RAIMUNDO DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1010890-45.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Intimem-se os Requerentes, 

através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 

a emenda a inicial, incluindo nos autos os herdeiros do falecido Sebastião 

da Silva, nos termos do artigo 1.829, do Código Civil, ou esclarecerem a 

impossibilidade, comprovando eventual óbito. Devem, ainda, esclarecerem 

se os genitores do falecido Ernesto da Silva são vivos, caso contrário, 

devem comprovar também eventual óbito, sob pena de indeferimento. 

Independentemente das providências acima, oficie-se à Caixa Econômica 

Federal a fim de que aludida instituição bancária informe a este Juízo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a existência ou não de saldo de FGTS, PIS 

ou qualquer outro valor existente em nome do falecido. Em seguida, 

manifestem-se os Requerentes, através de seus d. patronos, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033618-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO APARECIDO SORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1033618-17.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Diante do noticiado na petição de Id n. 

13265824, acolho o pedido e suspendo o feito por 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem 

os autos conclusos para análise quanto ao prosseguimento ou 

extinção/arquivamento. Intime-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037102-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

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. 1037102-40.2017.8.11.0041. Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de sentença, ajuizado por I.D.A., representada por sua mãe, 

em face de Fabio Ferreira de Azevedo, todos qualificados nos autos, sob 

os argumentos apostos na inicial (Id n. 11060748). A Exequente informou 

que não possui mais interesse no prosseguimento do feito, pois realizou 

um acordo informal com o Executado e este se comprometeu a realizar 

todos os pagamentos pendentes. Dessa forma, requereu a desistência da 

ação, Id n. 13531366. Relatei. Fundamento e decido. Diante do acima 

relatado, a ação perde sua finalidade. Assim, impõe-se a extinção do 

processo, a teor do que preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação”. Pelo exposto, homologo a desistência e com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o presente feito. 

Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. Sem 

custas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004132-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RIBEIRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA BARBOSA DOMINGOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1004132-50.2018.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos com pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada Vistos, etc... Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos 

com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada proposta por 

Milton Ribeiro Filho em face de Talita Barbosa Domingos, ambos 

qualificados, sob os argumentos apostos na inicial acostada sob o Id n. 

11869164. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Por decisão acostada sob o Id n. 12417809 foi 

indeferido o pedido de tutela antecipada e determinada outras 

providências. Realizada audiência, Id n. 13162732, as partes entabularam 

acordo no sentido de que o Requerente passará a pagar a Requerida o 

valor correspondente a 126% (cento e vinte e seis por cento) do salário 

mínimo, durante 06 (seis) meses a partir do mês de julho/2018 a 

dezembro/2018, até o dia 20 (vinte) de cada mês, mediante depósito na 

conta corrente nº 57.593-3, agência 1321-8, Banco do Brasil, de 

titularidade de Requerida. Foi, ainda, solicitada a expedição de ofício ao 

empregador do Requerente para que cesse o desconto dos alimentos. É o 

relatório. Decido. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer 

das partes; observando que estão protegidos seus interesses, pelo que 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre Milton Ribeiro Filho e 

Talita Barbosa Domingos, Id n. 13162732, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Oficie-se 

ao empregador do Requerente solicitando que cesse os descontos dos 

alimentos em favor da Requerida. Após, transitado em julgado, arquive-se 

o processo, observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031683-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nazir El Atem Mograbi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO)

AMANDA FUMES DUDA OAB - MT19844/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA MOTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1031683-39.2017.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, 

ajuizada por Nazir El Atem Mograbi em face de Miranda Mota dos Santos, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que 

contraiu matrimônio com a Requerida no ano de 2011 em 

Sagunto-Valência/Espanha. Esclarece que posteriormente passaram a 

residir no Brasil e realizaram a transcrição do registro de casamento no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato Siqueira, 

localizado no município de São Luís de Montes Belos/GO, onde optaram 

pelo regime de separação de bens. Informa que do matrimônio não adveio 

o nascimento de filhos e que o relacionamento durou pouco tempo, vindo 

as partes separarem-se de fato no ano de 2015, onde o único bem 

adquirido pelo casal foi vendido e partilhado o valor em partes iguais. 

Relata que após a separação de fato, o Requerente constituiu nova família 

e, assim, ajuizou a presente ação para fins da decretação do divórcio. 
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Pede, ao final, a procedência da ação. O pedido foi instruído com os 

documentos necessário a propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 

11701154, a tentativa de conciliação restou prejudicada em razão da 

ausência da Requerida. Na mesma oportunidade, a d. patrona do 

Requerente ratificou os termos da inicial, reiterando o pedido de 

decretação do divórcio e pela expedição de mandado de averbação e seu 

encaminhamento ao Consulado Espanhol através de carta rogatória. 

Citada pessoalmente, a Requerida nada manifestou nos autos, Id n. 

12586191 e Id n. 13347064. O Requerente postulou pela procedência do 

pedido, Id n. 13194015. Relatei. Fundamento. Decido. Primeiramente, diante 

do certificado, Id n. 12586191 e Id n. 13347064, decreto a revelia da 

Requerida, uma vez que citada, não contestou a ação. No mais, a 

presente ação está pronta para julgamento, uma vez que satisfeitas às 

exigências legais. As alegações feitas na inicial foram prestigiadas pela 

ausência de contrariedade, conquanto, vale observar, a revelia não 

induza presunção absoluta de veracidade (CPC, art. 345, II), os fatos 

noticiados na exordial possuem verossimilhança, mormente tendo em vista 

que após propositura desta ação em 10/10/2017, a Requerida citada 

pessoalmente deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação. 

Admite-se, assim, o reconhecimento da revelia nas ações de divórcio, 

notadamente quando, como na hipótese dos autos, estão presentes mais 

que indícios confirmadores dos fatos articulados na inicial, mormente, 

repito, na ausência de resposta à citação, o que também, vem a 

corroborar o alegado na exordial, ainda que tacitamente. Vejamos o que 

se extrai da jurisprudência: "Admite-se a aplicação dos efeitos da revelia 

nas causas atinentes à sociedade conjugal, visto não ser a mesma 

indisponível, tanto assim que permitida a separação consensual, tanto 

mais aceitável aquela quando há indícios confirmatórios do alegado na 

inicial”. (RT 638/84). E mais: “No processo de desquite não se pode deixar 

de aplicar o art. 319 do Código de processo civil, quando o réu deixa 

correr a ação à revelia.” (RT 508/106). Deste modo, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio. Não se pode, portanto, em 

prejuízo do direito substancial do Requerente, deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, conforme postulado na inicial, pois seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando o Requerente, certamente 

procurando reorganizar sua vida, tenta obter do Poder Judiciário um 

provimento que facilite tal objetivo, não tendo a Requerida, insta observar, 

sequer comparecido em Juízo para infirmar as alegações deduzidas pelo 

Requerente. Neste sentido, é relevante salientar que, com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66/2010, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restou suprimido o 

requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Sendo assim, 

para a decretação do divórcio, basta apenas que as partes sejam 

casadas, e manifestem o desejo de dissolver o vínculo conjugal. Dessa 

forma, e ante a comprovação de que o casal há muito não mais coabita 

sob o mesmo teto, não há qualquer óbice à decretação do divórcio. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na ação, acolhendo a pretensão do Requerente e o faço para 

DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão satisfeitos os 

requisitos previstos na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com 

fulcro no art. 1.571, IV, do Código Civil. A Requerida continuará a usar o 

nome de solteira. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o competente mandado para averbação da 

sentença, no Cartório de Registro Civil competente. Após, arquive-se o 

processo, com as cautelas de estilo, procedendo-se as anotações e 

baixas necessárias. Sem custas P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1017421-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017421-50.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Renan Batista de Araújo, qualificado nos 

autos, ajuizou o presente pedido de Alvará Judicial, objetivando o 

recebimento de valores relativos ao PASEP em face do óbito de seu pai 

Antonio Alves de Araújo. Esclarece que é o único herdeiro do falecido e 

instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

É a síntese. Decido. Antes de tudo oportuno consignar que o alvará tem o 

sentido de autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou 

permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à 

utilização do instrumento. Dito isso, observa-se ainda que o Requerente 

possui legitimidade para pleitear o levantamento da importância deixada 

pelo seu falecido pai, referente ao PASEP. Assim sendo, vejamos o que se 

extrai da jurisprudência: "É da competência da Justiça Estadual autorizar o 

levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência 

do falecimento do titular" (CC22139) CE. Rel. Min. Gilson Dipp)." (TRF 1ª R. 

– AC 01000664296 – MG – 1ª T. – Rel. Juiz Aloisio Palmeira Lima – DJU 

31.01.2001 – p. 11). Pelo exposto e mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido formulado na ação e acolho a pretensão do 

Requerente, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

a fim de autorizar a expedição de alvará, para viabilizar o 

levantamento/saque dos valores devidos ao seu falecido pai referente ao 

PASEP, com os acréscimos que houver. Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça-se o necessário e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002061-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MELLO PONCIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO STEFANI CEZAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002061-12.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... O executado Magno Stefani Cezar 

apresentou embargos de declaração no Id 13543232, sob o argumento, 

em resumo, de que haveria contradição e omissão, por entender que 

deveria ter sido acolhida a sua pretensão de realização de “perícia nos 

comprovantes de depósitos feitos na conta da Exequente”, bem como 

porque, no caso, não teria havido fundamentos suficientes, e, seria ainda 

equivocado o entendimento relacionado à impossibilidade de se considerar 

a realização de pagamento “in natura”, quando não se trataria de 

“cobrança de pensão alimentícia”, e, mesmo porque, de qualquer forma, 

segundo afirma, teria sido comprovado o pagamento “em pecúnia”. Assim, 

pretende o embargante, ao final, a admissão dos embargos, com efeitos 

modificativos, “a fim de reformar a decisão embargada.” A exequente, ora 

embargada, Andrea Mello Poncioni, manifestou no Id 13704241, refutando 

a pretensão do embargante, para que não sejam acolhidos os embargos 

de declaração, “por não haver omissão, contradição ou obscuridade no 

decisium proferido”, e, requereu, por entender estar havendo 

procrastinação, a aplicação da multa prevista no art. 1026, §§ 2º e 3º, do 

CPC, “bem como a indenização por litigância de má-fé prevista no art. 81 

do CPC”, (cf. Id 13704241-Pág. 2). Ao embargante/executado, em 

observância do contraditório, foi oportunizada nova manifestação que 

adveio no Id 13816140, ratificando os termos dos embargos, e, 

sustentando a impossibilidade de reconhecimento de litigância de má-fé ou 

procrastinação. É a síntese. Decido. Da análise dos autos, não obstante o 

argumentado pelo ora embargante, não vislumbro a existência de nenhuma 

das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, muito menos a 

mencionada contradição e/ou omissão, mesmo porque, resulta evidente o 

entendimento/conclusão explicitada por este Juízo na decisão embargada, 

nos seguintes termos, em suma: “...o que se pode concluir é que não é 

possível aferir que houve o pagamento do quantum executado, nos termos 

consignado/acordado no título judicial, em sua totalidade, das “4 (quatro) 

parcelas anuais de 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), com 

vencimento para todo dia 30 de janeiro de cada ano, corrigido (...) através 

de depósito a ser realizado diretamente na conta corrente nº 30.212-1, 

agência 3325-1 do Banco do Brasil em nome da Sra. Andrea.” (...) 

“Outrossim, objetivando dar prosseguimento e conclusão a este 
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cumprimento de sentença, inclusive tendo em vista a perícia pretendida no 

Id 11068533, entendo suficiente, nesta oportunidade, mormente para que 

não restem dúvidas quanto ao valor efetivamente devido, conforme 

autorizado pelo art. 524, § 2º, do CPC, determinar a remessa destes autos, 

bem como do Cumprimento de Sentença nº 1002032-59.2017.8.11.0041, 

ao contador judicial para fins de apuração e atualização do quantum 

devido nestes e naqueles autos, com a incidência da multa pertinente e 

honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), Id 

4907522-Pág. 1, e, em observância desta decisão, bem como do título 

judicial, Ids 4693609 e 4693625 e do que mais consta dos autos.” (cf. Id 

13455083). Ressalto, ainda, por oportuno, para que não restem dúvidas, 

diante do argumentado nos embargos, mesmo que não se trate de valor 

referente a “verba alimentar” ou pagamento in natura, a transcrição das 

jurisprudências que constam no Id 13455083-Págs. 2 e 3, foram inclusive, 

conforme consignado na decisão objeto dos embargos, “a título de 

exemplo”, e, mormente para fins de enfatizar a necessidade de que o 

acordo entabulado entre as partes, deve ser cumprido na forma em que 

pactuado, e, ainda, visando fundamentar à impossibilidade de 

“compensação”, Id 13070559 - Pág. 2, com referência, aliás, até mesmo 

aos artigo 368 e 369 do Código Civil. Relembremos, por oportuno: 

“...EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. 

INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE A 

PRETENSÃO. Segundo se extrai dos artigos 368e 369 do Código Civil, é 

possível a compensação de valores "se duas pessoas forem ao mesmo 

tempo credor e devedor uma da outra" e desde que se dê "entre dívidas 

líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". Caso sub judice em que resta 

impossibilitada a pretendida compensação, porquanto o alegado crédito em 

favor da agravante carece de demonstração de liquidez e exigibilidade. 

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70077246999, TJRS, Julgado em 16/05/2018) 

(cf. Id 13455083 - Pág. 3, da decisão embargada) Desta forma, o que 

resulta evidente, no caso em pauta, é o descontentamento do 

executado/embargante com o resultado da decisão objeto destes 

embargos de declaração, tanto é que postulou “efeito infringente 

(modificativo), a fim de reformar a decisão embargada”. Assim sendo, 

repito, não há como acolher os embargos de declaração, muito menos 

conforme pretendido nesta oportunidade, mediante efeitos infringentes 

(modificativos), pois, querendo, para tanto, existe recurso apropriado. 

Neste sentido, aliás: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL...EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE 

– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MÁTERIA - IMPOSSIBILIDADE - 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS 

REJEITADOS.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na 

decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não 

se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem 

obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)...” (TJMT - ED 154963/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/06/2018) E mais: “...Não configuradas quaisquer 

das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviabilizam-se 

os embargos de declaração, pois estes se constituem em recurso de 

rígidos contornos processuais, servindo apenas para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir erro 

material. Busca a parte embargante, em verdade, a rediscussão da 

matéria já examinada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 

(Embargos de Declaração Nº 70077885770, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, TJRS, Julgado em 22/06/2018). Todavia, em que pese o não 

acolhimento da pretensão do executado/embargante, através destes 

embargos de declaração, não verifico a possibilidade de condenação por 

litigância de má-fé e/ou procrastinação, mormente por não vislumbrar o 

manifesto dolo processual, e, em assim sendo, neste ponto específico, 

vejamos mais uma vez o que se extrai da jurisprudência: “...LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ INCOCORRENTE. Inexistência de dolo processual no agir da parte 

apelada capaz de ensejar a aplicação da penalidade por litigância de 

má-fé. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” (Apelação Cível Nº 

70075748541, TJRS, Julgado em 13/12/2017) Pelo exposto, com estas 

considerações, rejeito os embargos de declaração de Id 13543287, nos 

termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. No mais, rejeitado os 

embargos de declaração, dê-se prosseguimento ao Cumprimento de 

Sentença, conforme determinado no Id 13455083 - Pág. 4, no que diz 

respeito à remessa ao contador judicial. Após, “cientifiquem e 

oportunize-se a manifestação das partes, em dez dias, e, depois de 

oportunizada ainda a manifestação do Ministério Público, conforme já 

determinado no cumprimento de sentença acima referido, voltem ambos os 

p rocessos  imed ia tamente  conc lusos  pa ra  as  dema is 

providências/análise.” Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017841-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16/08/2018 ÀS 13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017695-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. R. T. (TESTEMUNHA)

M. P. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

L. C. P. P. (TESTEMUNHA)

 

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 REQUERIDA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

23/08/2018 ÀS 15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000332-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. C. D. S. C. (RÉU)

B. C. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer a Audiência de Conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 24/04/2017, às 17:00 horas a ser realizada na sede de juízo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012467-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA DE MOURA OAB - 544.394.691-91 (REPRESENTANTE)

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 DO REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

24/08/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009853-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVA RIBEIRO OAB - MG66665 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. A. (RÉU)

J. O. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

"Vistos, etc... Intime-se a advogada do autor."

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1036630-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. G. (REQUERENTE)

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

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 

30/08/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006906-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. E. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES OAB - 037.606.791-88 

(PROCURADOR)

NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES OAB - 037.606.791-88 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. A. (RÉU)

A. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

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 O REQUERIDO, 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 

30/08/2018 ÀS 15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006906-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. E. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES OAB - 037.606.791-88 

(PROCURADOR)

NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES OAB - 037.606.791-88 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. A. (RÉU)

A. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

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 DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE 

EM RELAÇÃO AOS IDS 13766805, 13766886 E 13766841, NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS. CUIABÁ, 9 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011823-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA INI ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 
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Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia __30____/__08_____/2018, às __16____:__00__ 

horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se 

os requeridos, por meio de sua representante legal, cientificando-a para 

comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002439-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CONCEICAO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR GONZAGA DO NASCIMENTO (RÉU)

ROSIMEIRE GONZAGA DO NASCIMENTO (RÉU)

JACI GONZAGA DO NASCIMENTO COSTA (RÉU)

JUCILEIA GONZAGA DO NASCIMENTO (RÉU)

MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (RÉU)

ERCI GONZAGA DO NASCIMENTO (RÉU)

IVAIL GONZAGA DO NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

30/08/2018 ÀS 17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022858-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. D. S. B. (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 

31/08/2018 ÀS 15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029566-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ENRIQUE BEBER DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOVANA MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

31/08/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019195-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES FERREIRA LEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Flavio Fernando Leal Lawall OAB - MT7701-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Graciele Aparecida Leao (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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 : 

1019195-18.2018.8.11.0041. AUTOR: MIRTES FERREIRA LEAO RÉU: 

ESPOLIO DE GRACIELE APARECIDA LEAO Vistos, etc. Cumpra - se 

decisão de Id 13959921, e remetam - se os presentes autos para a 3ª 

Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, 

por ser competente para processar e julgar a presente ação. Intime - se. 

Cumpra - se. CUIABÁ, 9 de julho de 2018. Gilperes Fernandes da Silva 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019907-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 385090 Nr: 20735-36.2009.811.0041

 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: GAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, DEBORA CARLOTTO BOTAN DE SOUZA - OAB:9158/MT, 

ROSA MARIA TEIXEIRA DE MATTAR - OAB:6.911, UNIRONDON/ NPJ - 

NÚCLEO DE PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON ALVES FERREIRA, Cpf: 

41973909120, Filiação: Vital Alves Ferreira e Maria Alves Ferreira, 

brasileiro(a). 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 5 

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 ENTENDER 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, ROSANGELA GOMES 

BEZERRA SCARCELLI, digitei.

Cuiabá, 13 de novembro de 2017

Marina Roberta da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1053064 Nr: 47914-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->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: HHDS, KASFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO 

- OAB:OAB/MT 15.909-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUXLEY HAROLDO DOS SANTOS, Cpf: 

69207380153, Rg: 10790632, Filiação: Geysa Jane dos Santos e Celso 

Benedito dos Santos, data de nascimento: 22/07/1980, natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), analista de sistemas e atualmente em local incerto 

e não sabido KAISA APARECIDA SILVA FREITAS DOS SANTOS, Cpf: 

00510569170, Rg: 15970353, Filiação: Lucy Rosa da Silva e João de 

Souza Freitas, data de nascimento: 10/04/1985, natural de Caceres-MT, 

casado(a), profissional do comercio. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intima-se a quem interessar do processo de alteração do 

regime de bens em tramite na Quinta Vara de Familia e Sucessões da 

comarca de Cuiabá

Resumo da Inicial: É uma Homologação de Alteração de Regime de Bens 

Instituído em Casamento, ingressada por Huxley Haroldo dos Santos e 

Kaisa Aparecida Silva Freitas dos Santos. Os Requerentes são casados 

em regime legal desde 2011, mas não possuem bens, a serem partilhados 

ou adquiridos após o casamento. Cumpre ressaltar que, atualmente, os 

Requerentes, vem enfrentando um problema no crescimento financeiro, o 

qual vem causando transtorno dentro de casa, e em comum acordo, 

decidiram alterar o regime de comunhão de bens. Pretendem alterar tal 

regime para o da Separação Total de Bens.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 1053064Acolho cota do 

representante do Ministério Público de fls. 45/47, determino a publicação 

do edital para divulgação da alteração do regime, no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 734 do Código de processo Civil, in verbis: Art. 

734.A alteração do regime de bens do casamento, observados os 

requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição 

assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que 

justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros.§ 1o Ao 

receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério 

Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de 

bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias da publicação do edital.§ 2o Os cônjuges, na petição inicial ou em 

petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da 

alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros.§ 3o 

Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de 

averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer 

dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis 

e Atividades Afins.Intime – se a parte autora para comprovar o 

adimplemento e quitação dos débitos junto ao Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA) de fls. 28,34/37.Após, dê vista ao Ministério 

Público para manifestação.Intime – se. Cumpra – se.Cuiabá, 24 de julho de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz 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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 29 de novembro de 2017

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1179244 Nr: 43518-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador->Processo 

de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFS, OFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS (Justiça Gratuita)

AUTOS N.º 43518-75.2016.811.0041 – Código 1179244

ESPÉCIE: Remoção, modificação e dispensa de tutor ou 

curador->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MARIA IZABEL DOS SANTOS SMITH

PARTE RÉQUERIDA: ZULERNE FURTON SCHIMT e OZANA FULTON SMITH

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: Maria Izabel dos Santos 

Smith, Cpf: 57159769104, Rg: 1426417-0 SSP MT Filiação: Izidoro Fulton 

Smith e Marina dos Santos Smith, data de nascimento: 07/09/1970, 

brasileiro(a), natural de Xambre-PR, divorciado(a), do lar, Endereço: Rua 

Pernambuco, S/nº, Bairro: Renascer, Cidade: Nova Marilândia-MT

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA, ACIMA QUALIFICADA PARA, 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DO 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, 

NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de substituição de curador com 

pedido de liminar proposta por Maria Izabel dos Santos Smith em face de 

Zulerne Furton Schimit em desfavor de Ozana Fulton Smith aduzindo, em 

síntese, que assim como a atual curadora, também é irmã da interditanda, 

e a curadora da mesma não está conseguindo exercer com apreço o 

encargo, pois precisa trabalhar. Assim, requer a remoção da atual 

curadora e nomeação da requerente para, doravantre, desempenhar o 

encargo de curadora.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, em correição. Código: 1179244 Determino a 

intimação da parte autora, via edital, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação editalícia, não havendo 

manifestação, certifique – se e encaminhem –se os autos ao MP. Por fim, 

conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá, 15 de setembro de 2017. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Marina Roberta da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899946 Nr: 29789-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:OAB/MT 7.562, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - 

OAB:12803/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ VALDONADO ROSA, Cpf: 

51169029191, Rg: 356.339, Filiação: Bruna Valdonado e Oscar Rosa, data 

de nascimento: 23/04/1966, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimaraes-MT, casado(a), serralheiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A CITAÇÃO da parte requerida de conformidade com 

o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial , cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, 

querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 dias, responder à ação, 

com as advertências dos artigos 285 e 319, do CPC. Assim sendo, 

determino a citação por edital do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Devidamente 

citada por edital, fls. 214, não compareceu o requerido e não constituiu 

advogado. Nos termos da decisão de fls. 107, determino que os presentes 

autos sejam encaminhados à Defensoria Pública para que apresente 

defesa na qualidade de curador especial.Apresentada a defesa no prazo 

legal, intime – se a parte autora para que se manifeste e após encaminhem 

os autos ao Ministério Público. Por fim venham conclusos.Sai intimada a 

parte autora e sua advogada.Ciente MP. Luis Fernando Voto KircheJuiz(a) 

de DireitoPromotor de Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE 

FREITASAutor(a,es): JUDITE NASCIMENTO ROSAAdvogado (a,s): 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS

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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Separação Litigiosa com pedido de 

fixação de alimentos provisionais com pedido de liminar interposta por 

Judite Nascimento Rosa em face de Luiz Valdonado Rosa.

Cuiabá, 09 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307049 Nr: 16185-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA COSTA DO ESPÍRITO SANTO, ROSANA 

COSTA DO ESPÍRITO SANTO PAIVA, CLAUDINEIA COSTA DO ESPIRITO 

SANTO, RODNEI COSTA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GUIDO DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMERSON 

SANÁBRIA CARVALHO, para devolução dos autos nº 

16185-66.2007.811.0041, Protocolo 307049, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 946669 Nr: 58434-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBCS, KLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O, sariza vieira da silva correa - OAB:23434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, com intimação da patrona da Requerente, para em 5 

dias, manifestar sobre a certidão negativa junta da nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 749295 Nr: 1368-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDMR, LDMEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 749297 Nr: 1369-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDMR, LDMEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328-E/OAB-MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 812510 Nr: 19002-93.2013.811.0041

 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: CLÁUDIO MOESSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKIA DAGMAR MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:14507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de intimação da parte autora. Determino a intimação da parte autora, 

via edital, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 812510 Nr: 19002-93.2013.811.0041

 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: CLÁUDIO MOESSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKIA DAGMAR MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:14507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Código: 812510

Determino a intimação da parte autora, via edital, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC).

 Decorrido o prazo, contado da sua intimação editalícia, não havendo 

manifestação, certifique – se e encaminhem –se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975089 Nr: 11654-53.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO FONSECA - 

OAB:6.953/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ VALDONADO ROSA, Cpf: 

51169029191, Rg: 356.339, Filiação: Bruna Valdonado e Oscar Rosa, data 

de nascimento: 23/04/1966, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimaraes-MT, casado(a), serralheiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A CITAÇÃO da parte requerida de conformidade com 

o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial , cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, 

querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 dias, responder à ação, 

com as advertências dos artigos 285 e 319, do CPC. Assim sendo, 

determino a citação por edital do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 975089Aguarde – se a realização 

da audiência designada nos autos em apenso.Cumpra – se.Cuiabá, 25 de 

julho de 2016.Luís Fernando Voto KircheJuiz 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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Separação Litigiosa com pedido de 

fixação de alimentos provisionais com pedido de liminar interposta por 

Judite Nascimento Rosa em face de Luiz Valdonado Rosa.

Cuiabá, 09 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 887080 Nr: 21301-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568/MT

 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 MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.100/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098773 Nr: 10095-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MZDES, CRDS, JDES, JADES, JDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA 

FARIA - OAB:18107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.145//147.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017841-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1017841-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FLAVIA SALEM GONCALVES 

REQUERIDO: PERSIO DOMINGOS BRIANTE Vistos, etc... Trata – se de 

MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS formulada por FLÁVIA 

SALEM GONÇALVES em face de PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE. Aduz a 

autora que é casada com separação total de bens com o requerido desde 

a data de 21/10/2002. Alega que da união matrimonial adveio o nascimento 

da filha do casal, nascida aos 27/05/2002. Visa a requerente o 

afastamento do requerido do lar conjugal, sob a alegação de viver em uma 

situação de total constrangimento não só perante a seu amor próprio, mas 

em relação a filha do casal, ante as atitudes do requerido, que podem 

afetar a filha psicologicamente, por ter presenciado os desentendimentos 

do casal. Alega a autora que depois de discussão acirrada do casal, no 

dia 15/04/2018, o requerido deixou a residência e o domicilio do casal, não 

tendo mais retornado, conforme boletim de ocorrência anexo aos autos. 

Requer que seja deferida liminarmente o afastamento do requerido Persio 

Domingos Briante, inaudita altera parte, ante a presença do periculum in 

mora e fumus boni juris, determinando a separação de corpos do casal, 

com a expedição do competente alvará para efetivação do pedido. É o 

breve relato. Decido. Ora se o desgaste do relacionamento de ambos está 

na esfera de agressões verbais e psicológicas, conforme se depreende 

dos autos, e ainda pelo abando no do lar pelo requerido, Boletim de 

Ocorrência Id. 13803810, desse modo, deve ser deferido o requerimento 

de separação de corpos, até mesmo para preservar a integridade das 

partes. No entanto, a separação de corpos é uma providência, que a 

razão aconselha, pela inconveniência e até perigo de continuarem 

coabitando sob o mesmo teto, tirando-os da situação de 

constrangimentos, em que se achariam. Ante o exposto, com fundamento 

nos artigos 1.562 do Código Civil/2002, e 301, do CPC, defiro o 

requerimento inicial, determinando a separação de corpos, com 

afastamento do requerido do lar conjugal, permanecendo na residência do 

casal a autora e a filha, a fim de evitar conflitos entre o casal com 

repercussões negativas físicas e psicológicas para autora e a menor e 

verificando que o requerido se afastou voluntariamente do lar conjugal. 

Determino ainda que no prazo de 20 (vinte) dias seja realizado o estudo 

psicossocial do caso, a fim de verificar em quais situações a menor se 

encontra. Com o estudo, manifestem-se as partes e após, o Ministério 

Público. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) 

para o dia ___16__/___08__/2018 às ___13___h__30___m. Cite-se o 

requerido, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de junho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019303-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em razão dos documentos 

acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde do requerido 

(probabilidade do direito) e havendo fundado receio de dano, já que 

necessária a manutenção das despesas, e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio 

MARINEIDE GONÇALVES como curadora provisória do interditando, a fim 

de que possa assisti-lo, nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 

85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do 

NCPC) e expeça-se alvará. Tendo em vista que o interditando está 

acamado, determino a realização do estudo psicossocial na residência do 

interditando pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cite-se o requerido, se quiser, 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

finalidade de impugnar o pedido inicial, nos termos do art. 752 do CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006794-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006794-84.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço vista dos autos e intimação do Ministério Público para 

audiência. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010259-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA TATIANE MONEZZI OAB - MS16718 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010259-04.2018.8.11.0041 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 13670991, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

09/08/2018, às 16:00h. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012561-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. D. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIKOLI FERREIRA SILVA SOUZA OAB - MT22969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. O. (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 1012561-06.2018.8.11.0041 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 14023057, bem como 

para comparecer à audiência ali designada para o dia 06/09/2018, às 

16:00h, neste Fórum da Capital. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008545-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008545-43.2017.8.11.0041 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 13079422. Cuiabá/MT, 9 

de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009676-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEDROSO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTÔNIO BONFIM DA SILVA (RÉU)

ELIZANGELA PEDROSA DA COSTA (RÉU)

KAMILLA ANDREIA NUNES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

PROCESSO Nº 1009676-19.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Investigação de 

Paternidade] AUTOR: WELLINGTON PEDROSO DA COSTA RÉUS: KAMILLA 

ANDREIA NUNES DA SILVA e THIAGO ANTÔNIO BONFIM DA SILVA 

CITANDO(A): THIAGO ANTÔNIO BONFIM DA SILVA FINALIDADE: 

PROCEDER a CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA, para que tome 

conhecimento da presente ação, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

audiência de conciliação designada para o dia 09/08/2018, às 14:00 horas, 

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). RESUMO DA INICIAL: O autor afirma que nasceu 

de um relacionamento entre sua genitora e o falecido Sr. Wlademir Antonio 

Nunes da Silva, contudo, este não reconheceu a paternidade quando em 

vida, pelo que requer a procedência do pedido e, ao final, a declaração de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 146 de 408



sua filiação em relação ao de cujus. DECISÃO/DESPACHO: ID 13426825 - 

"VISTOS, ETC. Ab initio, guisa frisar que o presente feito será processado 

em conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de Processo Civil. 

Outrossim, importante esclarecer, que de acordo com a exegese legal, 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 CPC, de maneira que o presente deverá processar em segredo 

de justiça. Lado outro, constato que o autor pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que é estudante e 

atualmente está preso na Penitenciária Central do Estado, não possuindo 

condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu 

sustento. Em decorrência, por constatar que, de fato, o autor possui 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC, 

lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita. De outro norte, 

analisando a Ação de Reconhecimento de Paternidade Post Mortem 

ajuizada por Wellington Pedroso da Costa em face de Elizangela Pedrosa 

da Costa, Kamilla Andréia Nunes da Silva e Thiago Antonio Bonfim da 

Silva, verifico que apenas os dois últimos requeridos são herdeiros do 

falecido Wlademir Antonio Nunes da Silva, de maneira que apenas estes 

deverão figurar no polo passivo da presente demanda. Desta feita, 

proceda-se com a retificação do polo passivo da ação, para excluir a 

requerida Elizangela Pedroso da Costa. Em prosseguimento ao trâmite 

processual, com fulcro no artigo 695 do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 9 de agosto de 2018, às 14h00min. 

Vislumbro, ainda, que em relação ao demandado Thiago Antônio Bonfim da 

Silva, o requerente postulou sua citação por edital, porquanto se encontra 

em lugar incerto e não sabido. No entanto, considerando que a citação por 

edital apenas pode ser efetivada após realizada tentativas para 

localização do envolvido, foi realizada pesquisa de endereço pelo SIEL, a 

fim de obter o atual paradeiro do implicado Thiago, sem sucesso, todavia, 

conforme extrato em frente. Em decorrência, defiro a citação do requerido 

mencionado, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que tome 

conhecimento da ação e, compareça a audiência supra designada, 

acompanhado de seus advogados/defensores públicos. Decorrendo o 

prazo assinalado e não sendo constituído advogado para promover a sua 

defesa, desde já, nomeio como curador especial ao demandado citado por 

edital, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, a 

Defensoria Pública, na pessoa da i. Defensora atuante nesta serventia, 

que deverá ter vistas dos autos para ciência da nomeação, bem assim 

para requerer o que entender de direito. Em relação aos demais 

envolvidos, citem-se e intimem-se, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareçam à audiência de conciliação supra 

designada, acompanhados de advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º, 

4º, ambos do CPC). Assinalo que deverá constar que a audiência ora 

designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do CPC). 

Outrossim, ressalto que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência e estar desacompanhado da petição inicial 

(art. 695, § 1º, do CPC), bem assim a ressalva que a ausência injustificada 

do autor ou dos requeridos na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De outro viés, caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pela 

ré, caso ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), além 

das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências." E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique Saliés Ribeiro, 

Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 9 de julho de 2018 Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011650-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DOUGLAS MARONGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1011650-91.2018 VISTOS, ETC. 

Ressai da exordial que a parte autora acostou aos autos declaração de 

hipossuficiência, o que, nos termos do art. 4º, caput e §1º, da Lei 1060/50, 

lhe confere a condição de presumidamente desprovido de recursos, bem 

assim encartou cópias de seus holerites, dos quais denota sua 

insuficiência financeira, e, consequentemente, ressaindo 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, importante 

esclarecer que, de acordo com a exegese legal, 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, de 

maneira que, ex vi legis, o presente deverá processar em segredo de 

justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Ação de Divórcio pelo 

procedimento do artigo 693 do Novo Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h00min. 

Cite-se a requerida e intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareçam à audiência de conciliação supra 

designada, acompanhadas de seus advogados/defensores públicos (art. 

695, §§ 2º e 4º, ambos do NCPC). Outrossim, ressalto que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a 

ressalva que a ausência injustificada da parte autora ou da requerida na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do 

referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes 

na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, 

podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo 

do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela 

requerida no lapso legal, caso o autor tenha manifestado o desinteresse 

em sua realização, além das advertências do artigo 344 do Novo Código 

de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 

09 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024076-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA KELLEN MIRANDA DE ARRUDA OAB - 016.252.941-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PEREIRA LOPES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1024076-72.2017 VISTOS, ETC. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Manoelly Miranda 

Lopes, representada por sua genitora Patricia Kellen Miranda de Arruda 

em face de Miguel Pereira Lopes, todos qualificados nos autos. Ressai 

dos autos no ID 11147926, que a parte exequente informou a quitação do 

débito exequendo, bem assim pugnou pela extinção do feito com 
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resolução de mérito. Concitado a manifestar-se o parquet concordou com 

a extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil, ID 11316793. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

parte exequente informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do 

assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar quantia 

(...). Igualmente, a jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO 

PELO DEVEDOR. ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o 

cumprimento da obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não 

p r o v i d o .  H o n o r á r i o s  r e c u r s a i s  f i x a d o s .  ( T J D F ;  P r o c 

0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; Terceira Turma Cível; Rel. Des. 

Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas e despesas processuais. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/ MT, 09 de julho de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031518-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. L. M. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DE JESUS MOTA OAB - 014.486.871-79 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CARDOZO SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1031518-89.2017 VISTOS, ETC. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Yasmim Luana Motta 

Silva, representada por sua genitora, Priscila de Jesus Motta em face de 

Flavio Cardoso Silva, todos qualificados nos autos. Ressai dos autos no ID 

11633424, que a parte exequente informou a quitação do débito 

exequendo, bem assim pugnou pela extinção do feito com resolução de 

mérito. Concitado a manifestar-se o parquet concordou com a extinção da 

execução nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, ID 11720837. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente 

informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do assunto, dispõe 

o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no titulo 

executivo, sendo a obrigação de pagar quantia (...). Igualmente, a 

jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. 

ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o cumprimento da 

obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não provido. Honorários 

recursais fixados. (TJDF; Proc 0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; 

Terceira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 

16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas e despesas 

processuais. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/ MT, 09 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA E SILVA OAB - 692.861.241-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GUELIS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1002205-49.2018 VISTOS, ETC. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Maria Fernanda Silva 

Guelis, representada por sua genitora, Juliana Arruda e Silva em face de 

Anderson Guelis, todos qualificados nos autos. Ressai dos autos no ID 

12324359, que a parte exequente informou a quitação do débito 

exequendo, bem assim pugnou pela extinção do feito com resolução de 

mérito. Concitado a manifestar-se o parquet concordou com a extinção da 

execução nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, ID 12367072. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente 

informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do assunto, dispõe 

o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no titulo 

executivo, sendo a obrigação de pagar quantia (...). Igualmente, a 

jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. 

ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o cumprimento da 

obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não provido. Honorários 

recursais fixados. (TJDF; Proc 0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; 

Terceira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 

16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas e despesas 

processuais. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/ MT, 09 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035593-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. L. (EXEQUENTE)

CLAUDIA LEMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MAGALHAES LEQUE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1035593-74.2017 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, relativo à obrigação de prestar 

alimentos, proposta por Luany Lemes Leque, representado por sua 

genitora Claudia Lemes Dos Santos Oliveira, em face de Luis Magalhães 

Leque, todos qualificados nos autos. Ressai dos autos no ID 12248098, 

que a parte exequente informou a quitação do débito exequendo, bem 

assim pugnou pela extinção do feito com resolução de mérito. Concitado a 

manifestar-se o parquet concordou com a extinção da execução nos 

termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, ID 

12261381. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 
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Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente informou o 

integral cumprimento da obrigação. Acerca do assunto, dispõe o art. 924, 

inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de mérito quando 

o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação 

de pagar quantia (...). Igualmente, a jurisprudência vem decidindo: 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR 

SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. ART. 924, II, DO NOVO CPC. 

1. Verificando-se o cumprimento da obrigação, correta é a extinção do 

feito nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

2. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (TJDF; Proc 

0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; Terceira Turma Cível; Rel. Des. 

Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas e despesas processuais. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018547-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador da Fazenda Nacional (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora pugna pelo arquivamento do 

presente feito (ID. 13889774). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autor no ID. 

13889774, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais pelo desistente. Certifique-se, desde logo, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P. I. C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019336-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JACINTO SILVERIO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (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 de urgência, vindicado na inicial. No mais, 

citem-se os requeridos para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031357-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCOESTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO NETO OAB - RO875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (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: "Ante o 

exposto, e reservada à possibilidade de nova apreciação do quadro uma 

vez apresentadas as informações e colhida à manifestação do Ministério 

Público, indefiro o pedido liminar. 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: 1018645-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT0005073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais do CBMMT - CPO 

(IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 13944810). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pelo impetrante no ID. 13944810, fazendo-o por sentença, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C." OBSERVAÇÃO: O 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: 1019376-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FABRICIO ANCIUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

ANA CAROLINA TIETZ OAB - MT0009082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

WEMERSON JOSÉ ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Certidão Processo Judicial Eletrônico nº. 

1019376-19.2018.8.11.0041 Certifico que deixei de dar cumprimento ao 
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determinado na Carta Precatória, tendo em vista que ausente o endereço 

do o(s) REQUERIDO(s) para fins de citação. Desta feita, impulsiono o feito 

e intimo a parte Requerente para que junte aos autos o endereço 

mencionado na Carta Precatória em 23/5/2018. Cuiabá, 9 de julho de 2018. 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019308-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (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 PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo FIAT/PALIO WEEK 

TREKKING, modelo 2012, ano 2011, placa NUB 9675, 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. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. 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. 

Cuiabá/MT, 6 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019396-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BERALDO TOCANTINS DA CRUZ (AUTOR)

CRISTIANO BIANCHINI (AUTOR)

PABLO RODRIGO POLITA (AUTOR)

FABIANA MENDONCA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. No mais, 

cite-se a requerida para, no prazo legal, contestar a ação, bem como, 

manifeste se há interesse na realização da Audiência de Conciliação (art. 

334 do CPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

5 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019791-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVE LUCAS BARBOSA CUBAS OAB - DF44231 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019791-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS ROBERTO NONATO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes 

de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019867-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA INACIO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária - DANIELLA SOARES DE 

ALMEIDA BUENO (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 Jardim Itália, 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, via de consequência, INDEFIRO o pedido liminar. 

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. 

Cuiabá/MT, 6 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020116-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (IMPETRADO)

COORDENADORA DO CURSO DE ENGENHARIA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar os referidos 

auto e, em consequência determino a remessa do presente feito à Justiça 

Federal desta Comarca. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 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: 1004595-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A E B MODELLO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

TORRES & COIMBRA LTDA - ME (IMPETRANTE)

FUTURA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)
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KRAJEWSKI & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

AUTO - ESCOLA JARI E CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

ROSSATTO & GOMES LTDA - ME (IMPETRANTE)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRAL LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SORRISO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

AUTO ESCOLA SUZUKA LTDA - ME (IMPETRANTE)

C.F.C. - QUERENCIA - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE 

VEICULOS LTDA. - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT0004699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A E B MODELLO LTDA - ME 

(LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, acerca da 

suspensão do mérito da presente demanda, quimerica a análise do pleito 

de ID. 13331115, via de consequência, prossiga-se no cumprimento do 

despacho de ID. 13297437. " OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 768784 Nr: 21698-39.2012.811.0041

 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: BENEDITO JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, RECONHEÇO, de ofício, a decadência da pretensão 

autoral e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881959 Nr: 17991-92.2014.811.0041

 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 DE OLIVEIRA FARIAS, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 881959 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cuida-se de procedimento ordinário movido por WELLINGTON DE 

OLIVEIRA FARIAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

É o relato do necessário.

 DECIDO:

Compulsando os autos observo que a parte requerente, em razão do 

acordo entabulado entre as partes à fl. 163, em trâmite neste juízo, 

renuncia à pretensão formulada nesta ação.

 Dispõe o art. 487, III, “c”, do CPC, que:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”

Em relação à renúncia, os autores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery esclarecem:

 V: 14. Renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Ato privativo do 

autor, implica a disponibilidade do direito deduzido em juízo, 

impossibilitando o autor de repropor ação pleiteando o direito a que 

renunciou. Somente pode ser objeto de renúncia o direito disponível (in, 

Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9. ed. rev. 

atual. ampl. - São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006. p. 448)

 Assim, a renúncia à pretensão formulada na ação, deve ser julgada com 

resolução de mérito.

 Portanto, tratando-se de direito disponível, a renúncia ao direito sobre o 

qual se funda ação constitui faculdade, cujo exercido independente de 

concordância do outro litigante.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação, 

manifestada pela parte autora e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “c”, do 

CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com 

fulcro no art. 85 do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P.I.C

 Cuiabá/MT, 5 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 927441 Nr: 47927-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORECIDA MERCILIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, GILMAR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência proposta por ORECIDA MARCILIA 

MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e outros, ambos 

devidamente qualificados a exordial.

 À fl. 192 sobreveio a notícia do falecimento do filho da parte autora.

É o que merece registro.

Fundamento. Decido.

O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do 

objeto.

No curso do feito, a Defensoria Pública comunica este juízo acerca do 

falecimento da requerente, assim, verifica-se a perda do objeto da 

presente ação.

 Indubitavelmente o objeto da presente ação de obrigação de fazer se 

esvaziou, eis que a procedência do pedido, a essa altura, nada alteraria a 

situação fática já existente, o que impõe a extinção da demanda.

À proposito:
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 “EXTINÇÃO DO PROCESSO – SURPEVENIENTE DESAPARECIMENTO DO 

INTERESSE PROCESSUAL – CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DO SEU 

OBJETO – APLICAÇÃO DO ART. 267, VI, DO CPC. Se durante o trâmite do 

processo, inclusive, em segundo grau, sobrevém motivo relevante e 

ensejador do desaparecimento do interesse processual, com conseqüente 

esvaziamento de seu objeto impõe-se sua extinção (dele, processo), a 

teor do art. 267, inciso VI, Estatuto Processual Civil. (TJMG; 4ª Câmara 

Cível; Apelação Cível n. 1.0134.03.033534-0/001; Rel. Des. Hyparco 

Immesi; julgado em 23/06/2005).” (destaquei)

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso IX, do art. 485, do CPC. Por conseguinte, 

REVOGO a antecipação dos efeitos da liminar.

 Sem honorários e custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 5 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861944 Nr: 3265-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA RIBEIRO, CLARICE MENEZES, 

DEIZE VIRGILIA DA SILVA, GERSON SILVA VENTURA, JANETE VERGINA 

DA SILVA, JOÃO REIS DOS SANTOS, MARIA IGNEZ DESCHAMPS 

CAVALCANTI BAPTISTA, LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANÇA, 

JUCINÉIA XAVIER DOS SANTOS, JUCILENE DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA MOREIRA ESPIGARES, MARIA DE FÁTIMA JERÔNIMO GOMES, 

MYRIAN MAZZARELO DE OLIVEIRA LOPES, QUINTILIANA XAVIER DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898555 Nr: 28757-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO ANACHE LEITE

 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 - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942773 Nr: 56236-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA HEIDMANN CAMPOS

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044545 Nr: 43690-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZINEY LOPES MOREIRA, LIDUVINA NICOLINA DO 

CARMO SOARES, LUZIA BOTELHO DE CAMPOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001736-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANE MARQUES DE ASSUNCAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa OAR 0195, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único 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 e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000368-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa NJU 3824, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 
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jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000287-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa NTZ 6361, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único 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 e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004082-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CAMACHO DE ABREU CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa OBH 4181, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único 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 e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021288-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REVERTON BARBOSA DE REZENDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa KAO-0105, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único 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 e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022075-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BUENO DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa NJD-4669, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único 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 e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015917-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT0022168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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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:Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. 

Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da Parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. 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: 1016639-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa nos autos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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: 1017743-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA QUINTANS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa nos autos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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: 1016830-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE BATISTA MAGALHAES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (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:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa nos autos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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: 1017836-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa nos autos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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: 1017451-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa nos autos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018210-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERRAZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa nos autos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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: 1029758-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DE FATIMA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, se manifestar sobre o 

Laudo Pericial apresentado. OBSERVAÇÃO: O 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: 1017178-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ARAUTOS DO EVANGELHO DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT0015906A-O (ADVOGADO)

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781/O (ADVOGADO)

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN OAB - MT6581/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 154 de 408



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 Bandeirantes, 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: Por 

todo o exposto, e nos termos da fundamentação supra, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE formulada para 

determinar a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, que se abstenha de exigir ICMS sobre o 

consumo de energia elétrica da Impetrante, necessário ao exercício de 

suas finalidades essenciais, constante nas faturas de energia elétrica das 

Unidades Consumidoras números 6/288471-6 e 6/2063926-6, até ulterior 

decisão, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT. Por 

oportuno, determino que se oficie à ENERGISA/CEMAT desta decisão, para 

que esta possa sobrestar a cobrança de ICMS sobre a Unidade 

Consumidora em questão. 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, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para apresentar contestação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838277 Nr: 42978-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRAZIELE CASSUCI 

FRIOSI, para devolução dos autos nº 42978-32.2013.811.0041, Protocolo 

838277, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864266 Nr: 5029-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE FERREIRA DE SOUZA, ISRAEL NUNES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889972 Nr: 23198-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON GONÇALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS 

MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: geraldo da costa ribeiro 

filho - OAB:, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - OAB:PROC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928196 Nr: 48341-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA SENA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931070 Nr: 49868-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ANTONIO NUNES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048443 Nr: 45704-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIL PEREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020102-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NISLANY MARIA OLIVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (IMPETRADO)

COORDENADORA DO CURSO DE ENGENHARIA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar interposto 

por Nislany Maria Oliveira da Silva contra ato da coordenadora do curso 

de Engenharia Civil da UNIC – Unidade Barão. Verifico que o autor, no 

endereçamento da exordial encaminhou o feito para uma das Varas Cíveis 

da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Destarte, diante da 

constatação do equívoco, encaminhe-se, com urgência, o presente ao 

Cartório Distribuidor da Comarca para redistribuição para uma das Varas 

Cíveis da Capital. Cumpra-se com urgência por haver pedido liminar. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019871-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Ratifico os termos da decisão de antecipação de tutela 

proferida pelo MM. Juiz Plantonista. Em observância à Portaria n°. 

1.135/2011/PRES, ao Provimento n. 02/2015-CGJ e ainda, por cautela, 

entendo ser imprescindível a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). 

Assim, dê-se vistas dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para 

que emita parecer técnico acerca da matéria. Certifique-se quanto a 

citação e intimação dos Requeridos. Com estas providências, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019476-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. V. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCLEIA LOPES VIEIRA OAB - 733.810.711-49 (REPRESENTANTE)

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICLÍNICA DO PLANALTO "DR. CLÓVIS PITALUGA DE MOURA" 

(REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Habeas Data impetrado por ANNA LUIZA VIEIRA 

ALVES contra ato praticado pelo DIRETOR DA POLICLÍNICA DO 

PLANALTO “DR. CLÓVIS PITALUGA DE MOURA”. Notifique-se a 

autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias, nos 

termos do art. 9º da Lei 9.507/1997. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial com documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, pelo 

prazo de 5 (cinco dia) (art. 12, da Lei 9.507/1997), expirando o qual, com 

ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12). Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000550-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE MARIA VIEGAS DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos em correição. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do art. 1023, § 2º do CPC. Expirado o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027470-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Isso posto, nos 

termos da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência da impetrante 

no prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Considerando que a conduta da impetrante, mencionada nos 

tópicos alhures demonstra que esta tem distribuído a mesma ação em 

busca de juízo com entendimento que lhe seja favorável; bem como 

considerando que isso pode caracterizar litigância de má-fé, DETERMINO à 

Secretaria que oficie aos juízos da 4ª e da 5ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Comarca, dando ciência do teor desta sentença. 

Sem custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no caso 

vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 

496, I, do CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias." OBSERVAÇÃO: O 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: 1001720-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R.G.R. DE SOUSA COMERCIO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:" Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração, pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. No 

mais, cumpra-se a decisão atacada, promovendo-se a notificação da 

autoridade coatora. Intime-se"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020407-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Intimem-se as partes para que se manifestem, em 10 (dez) dias, 

sobre os atos processuais até então praticados. No mesmo prazo, 

deverão informar o juízo quanto às provas que ainda pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004671-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RODRIGUES LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1004671-16.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 73.892,34; AUTOR: 

MOISES RODRIGUES LIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 
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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 do 

exposto, nos termos da fundamentação supra e com respaldo jurídico no 

artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 e 

artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. Ante as circunstâncias e provas documentais 

juntadas, presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte autora. Por consequência lógica de causa e efeito, com base no 

artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que se 

prove o contrário. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, 

art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Promovam-se as alterações 

necessárias no sistema PJE, para que passe a constar como valor da 

causa o montante de R$ 73.892,34 (setenta e três mil oitocentos e noventa 

e dois reais e trinta e quatro centavos). Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 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. Expedido por Ordem do MM. Juiz Agamenon 

Alcântara Moreno Júnior. Cuiabá, 9 de julho de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 710074 Nr: 2996-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C. N., MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

A parte executada apresentou impugnação aos cálculos elaborados pelo 

Requerente, conforme petição de fls. 172/176.

Assim, intime-se a parte exequente para, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-acerca da Impugnação aos Cálculos.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 988922 Nr: 18045-24.2015.811.0041

 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: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 

DO ESTADO MATO GROSSO, DINORA MAGALHÃES ARCANJO DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT, FUNCAB - 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Tendo em vista que a sentença de fls. 182/184 não foi publicada, intimo a 

parte impetrante para manifestação.

 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.

Certifique-se quanto à existência de depósito judicial conforme noticiado à 

fl. 257

 Após, promova-se nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 828693 Nr: 34541-02.2013.811.0041

 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: LEONICIO DOS REIS SALES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDANTE 

GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - OAB:, 

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1105864 Nr: 12913-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDINEI MARTINS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de tornar definitiva a fim de que a Requerente obtenha a sua 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital da rede 

pública ou privada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar o Requerido ao pagamento de honorários, diante 

do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que equiparou a 

Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, conforme 

entendimento do nosso egrégio Tribunal, como se vê. Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Intimem-se as partes e o 

Ministério Público desta sentença.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 783512 Nr: 37232-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA XAVIER PEREIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 157 de 408



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos.

Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

nos autos acerca dos cálculos de fls. 75/85.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo em que a Exequente 

é pessoa idosa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 434191 Nr: 13338-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOISES JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Vistos etc.

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu representante 

legal para que, no prazo de 30 dias, se assim desejar, apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença requerido nos autos (art. 535 do 

CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1111207 Nr: 15203-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDENILSON COSTA FERREIRA, ZILDA COSTA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSE DE ASSIS - 

OAB:PROC DO ESTADO, CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - OAB:PROC. 

DO ESTADO

 ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar os Requeridos ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de tornar definitiva a fim de que a Requerente obtenha a sua 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital da rede 

pública ou privada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar o Requerido ao pagamento de honorários, diante 

do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que equiparou a 

Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, conforme 

entendimento do nosso egrégio Tribunal, como se vê.Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Intimem-se as partes e o 

Ministério Público desta sentença.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 875104 Nr: 13488-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DE MORAES 

DUARTE - OAB:15384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 143, certifique-se também o decurso do 

prazo para manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO e remetam-se 

os autos ao arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 404244 Nr: 36723-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO GASPAROTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - PROC DO ESTADO - OAB:3968/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do E. TJMT para que requeiram 

o que entenderem de direito no prazo de 10 dias.

Nada sendo requerido, arquive-se provisoriamente, caso contrário, façam 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1039378 Nr: 41348-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA NATERCIA DE AQUINO GODOY

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do E. TJMT para que requeiram 

o que entenderem de direito no prazo de 10 dias.

Nada sendo requerido, arquive-se provisoriamente, caso contrário, façam 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 876126 Nr: 14154-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - 

OAB:13.156, YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

A exequente peticionou à fl. 85 pela extinção do processo de execução 

ante a efetivação do pagamento do débito exequendo.

O executado concordou com afirmação às fls. 85-v.

De acordo com o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Destarte, havendo concordância das partes quanto à quitação da 

obrigação fixada em sentença, o caso é de extinção deste feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento 

no art. 924, II, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito com baixa definitiva.

P.R.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 874826 Nr: 13294-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUÁS HOTÉIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos etc.

Diante da alegação do ESTADO DE MATO GROSSO contida no petitório de 

fls. 268/268-v, quanto à falta de intimação da decisão monocrática 

negando seguimento ao recurso de apelação, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme requerido pela parte.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 385394 Nr: 21259-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do pagamento dos honorários sucumbenciais, comprovado às fls. 

272/277 e da concordância do ESTADO DE MATO GROSSO encartada à 

fl. 312, DEFIRO a expedição de alvará judicial para levantamento de 

valores em seu favor.

Após, arquive-se com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 999596 Nr: 23283-24.2015.811.0041

 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: GLAUCO ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

Certifique-se acerca da tempestividade das contrarrazões de fls. 343/376.

Após, encaminhe-se o processo ao E. TJMT (art. 1.010, §3º do CPC).

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1044374 Nr: 43641-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA DA SILVA IOCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA STEPHANI SILVA 

IOCCA - OAB:19643 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 296-v, determino à Secretaria que certifique 

nos autos quanto à efetivação da intimação das partes nos termos ali 

dispostos, bem como quanto à sua eventual manifestação nos autos ou 

decurso de prazo.

Caso ainda não tenha ocorrido, providencie-se a intimação das partes do 

retorno dos autos do E. TJMT, para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774007 Nr: 27190-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042271 Nr: 42619-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINO FIUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048157 Nr: 45526-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823237 Nr: 29348-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEDINA ANTONIA SALES, CREUSA BRAGA DE 

OLIVEIRA, DANIEL MARQUES JARDIM, ELIDA REGINA GONZALES 

CUEVAS, ELISETE DE ALMEIDA ATAIDE, IARA SALES CARDOSO, ILSI 

MARIA GALLAS, JORDELINA SOARES PEREIRA, LEILA DAMASCENO, 

MARIA TEREZA ZOBOLI, MARIA TEREZA DE ALMEIDA BARROS, REGINA 

HELENA FERNANDES AMARAL, TEREZINHA DE JESUS JARDIM, NANCI DE 

SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 842573 Nr: 46607-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIANE MARCIA MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892755 Nr: 25063-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ESPÍRITO SANTO CARNEIRO KAEFER, 

NEUZA PAULA DE BRITO, REGINA AUGUSTA RONDON DA SILVA, 

ODENICE NOBRE DE MIRANDA, OLINDA GOMES DE CAMPOS, SUELY 

RODRIGUES DO NASCIMENTO MORAES, SEBASTIANA AMARAL DA 

COSTA, WALDOMIRO DOS SANTOS, WILLIAMS MORAIS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 988922 Nr: 18045-24.2015.811.0041

 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: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 

DO ESTADO MATO GROSSO, DINORA MAGALHÃES ARCANJO DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT, FUNCAB - 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Isso posto, nos termos da fundamentação supra, ACOLHO A PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 17, c/c art. 485, VI, do 

CPC.Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019877-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER RIBEIRO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pelo Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009: “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. A Resolução nº 004/2014/TP dispõe ainda: “§ 1º. Observadas 

as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) IX – 

anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º 

da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, diante do 

caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/09, 

somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados como critérios 

para fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) Por todo o exposto, declino a 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018339-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSIMAR 

VICENTE MACHADO contra ato do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO onde pleiteia a 

concessão de liminar para suspender o ato coator praticado pelo 

Impetrado, pautado na morosidade, considerando que até a presente data 

não fora apreciado o requerimento administrativo de nº 203411/2012, o 

qual solicitava a confecção de inquérito sanitário de origem, uma vez que 

lesionou a coluna e a região lombar durante o Curso de Formação de 

Sargentos da caserna realizado em 2011 e desde tal data, não fora 

confeccionado o requerido inquérito sanitário. Com a inicial vieram 

documentos. É o que tinha a relatar. Decido. É cediço, nos termos do art. 

7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, 

é necessária a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos 
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da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 

7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”. Analisando os 

argumentos despendidos pelo impetrante, com a documentação trazida 

aos autos, verifico não ser possível o acolhimento do pedido liminar por 

entender ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. É notório 

que à fl. 24, em conclusão, o Chefe de Gabinete do CBMMT, Sr. Elton 

Guilherme Crisotomo – TC BM, afirmou que: “ao analisar tudo o que foi 

descrito alhures, entendo não ser legítima a pretensão do requerente, que 

omitindo a verdadeira face dos acontecimentos, tenta suscitar a abertura 

de Inquérito Sanitário de Orige, sob alegação de ocorrência de acidente 

em instrução que jamais ocorreu. Todos os alunos e alunas 

desenvolveram as mesmas atividades, foram submetidos às mesmas 

instruções, sem distinção, (...). Não é razoável tentar atribuir “2 (dois) dias 

de instrução” como causa das patologias apresentadas ou reveladas no 

exame da ressonância magnética do CB BM Vicente. Denotasse a 

ausência do requisito da plausibilidade do alegado pelo impetrante, não é 

essa a verdadeira conclusão a que de fato se chega. (....)” Diante disso, a 

princípio, não vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que, nesse 

momento de cognição sumária, não verifico qual tenha sido o ato coator da 

autoridade impetrada, isto porque, ao que parece seu pedido foi apreciado 

e denegado, portanto não há que se falar em inércia da autoridade. 

Ademais, não há qualquer perigo da demora, pois o Impetrante mesmo 

relata que está há “mais de 6 anos, sem obter qualquer resposta”. Assim, 

caso a segurança seja concedida, não há risco ao objeto útil do processo. 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, neste 

momento de cognição não exauriente, a ilegalidade do ato administrativo 

atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato 

Grosso. Ademais, não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato 

administrativo, somente o exame da sua legalidade, não podendo este 

Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que integram o Poder 

Executivo. Necessária se faz a instrução processual e o contraditório a 

fim de comprovar ou não a ilegalidade do ato em questão. Não seria 

razoável inversão do rito neste momento, uma vez que necessária a 

manifestação das partes e a produção de provas. A tutela liminar possui 

caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva 

demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em 

tela. Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao 

acolhimento do pedido de liminar do impetrante. Isso posto, INDEFIRO a 

liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014225-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE PROENCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Ab initio, observa-se que a demanda foi proposta em face do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica. Atente-se que no Mandado de Segurança deve 

figurar no polo passivo a autoridade coatora responsável pelo ato. Deste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da 

economia processual, faculto à a emenda a inicial para, querendo, indicar 

autoridade coatora igualmente competente para figurar no polo passivo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1015059-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ONOFRE HORMUNDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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: "Vistos, Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA, apresentada por JOAQUIM ONOFRE HORMUNDO, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a Indenização de Férias 

e Licenças Prêmios não gozadas que faz jus o Requerente, relativo aos 

períodos aquisitivos em que o Requerente se encontrava em atividade. 

Ante certidão de Id. 14008744 , decorreu o prazo de o Requerente 

apresentar o comprovante do recolhimento das custas processuais e da 

taxa judiciária devida. Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimado 

nos moldes do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013790-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência 

de Informações da Receita (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INFORMATICA DE TRÂNSITO 

GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte impetrante (Id.13318265), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019785-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIPOLI COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 161 de 408



ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019785-92.2018.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO SIPOLI COUTINHO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A interpretação do art. 99, do CPC é 

de que a simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a 

alegação da pessoa natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos 

que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, 

oportunizo ao autor emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando 

seu hollerith e cópia da sua declaração de IRPF que, apesar do salário 

recebido como servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária poderá acarretar 

prejuízo em seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, 

comprovantes de despesas mensais permanentes que atestem a alegada 

hipossuficiência econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE 

AS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM 

ATÉ SEIS PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. 

Intime-se. Cuiabá, 09 de julho de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018271-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BITAR FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDIO HONORIO DOS SANTOS OAB - MT2188 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

MMC/L200, ano/modelo 2010/2010, placas NJP - 8934, cor predominante 

PRATA, renavam nº 00203963016, independentemente do pagamento de 

multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018222-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANS - FACE TRANSPORTES LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA OAB - GO46041 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SR. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Superintendência de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de 

Mato Grosso - SUFIS/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Portanto, INDEFIRO o pedido de LIMINAR. Autorizo a devolução dos 

valores depositados à título de custas processuais posto que indevidas na 

seara mandamental. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste 

informações no decêndio legal cientificando-a desta medida para imediato 

cumprimento (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, vista ao 

Ministério Público."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015285-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON COELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT8661/O-O (ADVOGADO)

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

DECISÃO: "Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo VW/GOL 1.0 GIV, 

ano fabricação 2009 e modelo 2010, placa BEW0383, chassi 

9BWAA05W4AP005408, renavan 00146850181, de cor prata, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014489-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BORCK DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a autoridade 

coatora realize o licenciamento do veículo VW/GOL, PLACA: NJR0131, 

RENAVAM: 602394350, CHASSI: 9BWAA08WXEP062055, ANO DE FAB.: 

2013, COR: BRANCA, independentemente do pagamento de multas 

indicadas na inicial. Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento 

da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II 

da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, 

pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o 

prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 162 de 408



ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014507-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BORCK DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a autoridade 

coatora realize o licenciamento do veículo VW/GOL, PLACA: NJV8611, 

RENAVAM: 603722725, CHASSI: 9BWAA05W3EP062043, ANO DE FAB.: 

2013, COR: BRANCA, independentemente do pagamento de multas 

indicadas na inicial. Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento 

da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II 

da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, 

pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o 

prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se."

Intimação 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)

 

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. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1005940 Nr: 25899-69.2015.811.0041

 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: ELIAZARIO ARANTES SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que eventualmente 

ainda desejam produzir; detalhando-as e justificando-as; pena de 

preclusão.

Concomitantemente, vistas ao Ministério Público.

Por derradeiro, conclusos para saneador ou julgamento antecipado se for 

o caso.

Às providências.

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 873516 Nr: 12219-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE LUCIA WIEGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 

de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 803750 Nr: 10206-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO GARCIA MARTINS - 

OAB:33903

 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO(A): ATACADÃO, DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

Vistos.

Considerando que o feito transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

120, publiquem-se os editais a que se refere o artigo 34 do Decreto 

3365/41 e intime-se o requerido para comprovar nos autos a sua 

regularidade fiscal, na forma exigida pela legislação de regência.

 Em seguida, cumpridas tais formalidades legais e não havendo qualquer 

insurgência a ser dirimida, fica autorizada a expedição de alvará para 

levantamento do montante depositado nestes autos em favor da empresa 

ATACADÃO, DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na conta 

indicada às fls. 121.

 Intime-se. Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 06 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1029389 Nr: 36533-27.2015.811.0041

 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: JOÃO BATISTA RESENDE LOPES

 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 Bianch Neto - 

Procurador do Estado - OAB:

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao 

pagamento de R$ 152.249,87 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e 

quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) a título de licença-prêmio, 

terço constitucional de férias e férias não gozadas referentes aos 

períodos aquisitivos indicados no bojo desta decisão, valor este que 

deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção 

monetária pelo IPCA-E a partir da citação.Sem custas. Condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor da condenação.Decisão sujeita ao reexame necessário por força 

do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 9 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038871 Nr: 41049-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA ODETE PERES FREITAS

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050367 Nr: 46594-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO COUTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 831505 Nr: 37179-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELCINA FÉLIX DE MIRANDA SOUZA, ANA ROSA 

SILVA, ELIANA DE CAMPOS BORGES, EDLEUZA DE SIQUEIRA DINIZ, 

ANGELINA MARIA DE SOUZA MEIRA, ARILCINA DO ESPÍRITO SANTO, 

IZABEL DO NASCIMENTO, LEONI SANTOS GOMES, ERMELINDA SILVA 

DOS SANTOS, LAURITA FERREIRA CHITTO, ELIAS MEIRA MARTINS, 

ERLITA GUIMARÃES DE LIMA, FÁTIMA DE OLIVEIRA BASTOS, HELENA 

SUZANA DOS SANTOS, LEONEIDA SARAVY MAIDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 842330 Nr: 46415-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO MATOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS 

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 855399 Nr: 57845-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI LIONIZIA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 858236 Nr: 210-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DOS SANTOS ÇONÇALVES, BENEDITO 

FERREIRA DE MARGALHÃES, DAURINHO SILVA DOS SANTOS, ELIAS 

BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR, DEMETILHO FRANSCISCO DOS SANTOS, 

GERVASIO AUGUSTO DE MELO, OTTONI CÉZAR CASTRO SOARES, 

LAZARO CASTRO DE MELO, WAGNER GONÇALVES DE LIMA, RUI DO 

NASCIMENTO DIAS DORST, JOSÉ LEITE DA SILVA, LUIZ JOSE 

SERVERINO DA COSTA, MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859707 Nr: 1520-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DESCHAMPS CAVALCANTI BAPTISTA DE 

SOUZA, ANADIR MANTERO RIBEIRO, BENEDITO MARIO CORREA DA 

COSTA, ELINÉIA DE SIQUEIRA LEITE, ANTONIO MAXIMO GOMES DE 

SANTANA, CONSTÂNCIA BENEDITA SANTANA, MYRIAN MAZZARELO DE 

OLIVEIRA LOPES, LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS, MERCEDES 

ANTUNES FERRAZ, SILVIA MISSORA KARAKAWA, LENIRA ROSALIA DO 

NASCIMENTO, JAIR DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 861070 Nr: 2563-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 891373 Nr: 24120-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA ELIDIA BOTELHO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 997050 Nr: 22225-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1011333 Nr: 28163-59.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1033961 Nr: 38628-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIANE SILVEIRA DALL' AGNOL, CLEIDE MARIA 

DA SILVA BATISTA, LUCI EVANGELISTA SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA 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.

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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1036897 Nr: 40021-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANICE FERNANDES BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- 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.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015754-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE FREITAS BRAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ROCHA DE ALMEIDA OAB - MT10881/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora 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), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005326-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOEDIR CORREA MARQUES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO-MT SAÚDE (RÉU)

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. 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: 1013009-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES CAVOL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM TRANSP. DE POSTO 

FISCAL DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora 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), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009934-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI FRUTUOSO STACHACK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora 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), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012082-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA SELIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

valfranio batista da silva OAB - MT0014010A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1012082-13.2018.811.0041 (PJE 1) Vistos, 

etc. Cumpra-se a decisão superior. Intimem-se as partes. Após, cls. para 

sentença. Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016053-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1016053-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja 

determinado a liberação da 2ª via do documento do veículo FIAT PALIO 

ADVENTURE, modelo 2014 de placa QBN-3178 e RENAVAM 

01026355599. sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a 

segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o 

necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o 

mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo FIAT PALIO 

ADVENTURE, modelo 2014 de placa QBN-3178 e RENAVAM 

01026355599. Tenha a 2ª via de seu licenciamento expedida sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 13570145), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que expeça a 2º via da licença do veículo FIAT PALIO 

ADVENTURE, modelo 2014 de placa QBN-3178 e RENAVAM 

01026355599, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016992-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/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 exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010565-07.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DAS GRACAS TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Dessa maneira, diante de 

todo o exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos 

do art. 43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada 

ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência. 

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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 934131 Nr: 51488-97.2014.811.0041

 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: ANA PAULA DA COSTA MOREIRA NUNES, WANIA 

PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, para que determinar a 

implantação no vencimento das autoras o valor integral da gratificação 

“produtividade fiscal” previsto no art. 5º da Lei Complementar nº. 226/2010 

do Município de Cuiabá, bem como condenar o Ente Público ao pagamento 

das verbas pretéritas a contar da nomeação no cargo até a efetiva 

implantação, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença, e, via 

de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intime-se.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 399054 Nr: 32121-63.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254/MT, EMANUEL PINHEIRO - OAB:3978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Tendo em vista o substabelecimento, sem reserva de fl. 316, intimo os 

advogados do autor EMANUEL PINHEIRO e AURIVAL DIAS PEDROSO para, 

no prazo de 05 dias, informarem quem será o credor da RPV que será 

expedida para pagamento dos honorários de sucumbência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242630 Nr: 11171-38.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT, 

EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO COXIPÓ NORTE E SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, CAROLINA MELLO HORVATICH - 

OAB:10.219 mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 

JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MARIANA RUZA - OAB:11882-B, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

OAB:4635/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILSON MOLINA 

PORTO, para devolução dos autos nº 11171-38.2006.811.0041, Protocolo 

242630, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053801 Nr: 48277-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDO RIBEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065395 Nr: 53369-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDYR DE ALMEIDA LINO, ALTAMIR GERALDO DE 

BARROS, JOAO MIGUEL DOS SANTOS FILHO, LOURDES CANDELARIA 

AGNELO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839163 Nr: 43692-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FREIRE DE SOUZA, GILDESIO SALES DE 

SOUZA, HERMELINDA GOMES DE SOUZA, HERMENEGILDA MORAES 

CORREIA, IDÁLIA DE SOUZA ALVES, IRACI SACCHI PUPIM, INGUE KREBS, 

JORACI CARMA DE OLIVEIRA EVANGELISTA, IZABEL DE ARRUDA 

CAMPOS, JALMIRA DE SOUZA GONÇALVES, JAMILSON XAVIER DOS 

SANTOS, IVANI FRANCISCA DA SILVA, JULINDA DE OLIVEIRA LIMA, 

LEONICE EDNA DA SILVA FIGUEIREDO, LEUZA LÚCIA FERREIRA, LUIS 

ARNALDO FARIA DE MELLO, LOURDES D CARMOS E MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JAIRO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916142 Nr: 40874-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15.471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931071 Nr: 49869-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA DE FÁTIMA BIGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016282-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA ALVES DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1016282-63.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o requerido para 

que cumpra a decisão que determinou o fornecimento de medicamentos, 

sob pena de bloqueio dos valores das contas públicas, a fim de assegurar 

custeio do tratamento. Pois bem. Primeiramente, determino a intimação 

pessoal do Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor 

Secretário Adjunto, para que, imediatamente, adote as medidas 

necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão 

deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no prazo 

improrrogável de 24 (vinte e quatro ) horas a contar da intimação. 

Intime-se também a PGE . No mais, intime-se a parte autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente 03 (três) orçamentos atualizados 

referente os medicamentos objeto dos autos. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação do que couber. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL 

PLANTONISTA. Cuiabá, 09 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018736-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT23044/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

diretor de veículos do DETRAN -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1018736-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo HONDA/FIT EX CVT, PLACA 

OAY8041, RENAVAM:1077319212, cor PRETA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2015/2016, Chassi nº 93HGK5860GZ217635 sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. No 

mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo HONDA/FIT EX CVT, PLACA OAY8041, 

RENAVAM:1077319212, cor PRETA, FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2016, 

Chassi nº 93HGK5860GZ217635. seja licenciado sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas, denota-se que não se 

observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme 

aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 

312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem 

assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 
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da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo HONDA/FIT EX CVT, PLACA 

OAY8041, RENAVAM:1077319212, cor PRETA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2015/2016, Chassi nº 93HGK5860GZ217635. sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019033-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SANTANA SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1019033-23.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ELZA SANTANA SOARES, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo HUNDAI I30/2, ano 2012, Placa MXF3196, 

Renavam n.º 00476722071, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja 

concedida a segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em 

síntese, é o necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que 

disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo HUNDAI 

I30/2, ano 2012, Placa MXF3196, Renavam n.º 00476722071, seja 

licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo 

que não há demonstração de que houve a notificação regular do 

Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 13936460), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo HUNDAI I30/2, ano 2012, Placa 

MXF3196, Renavam n.º 00476722071 sem a exigência do pagamento 

prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de 

representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Nos termos do Procedimento de 

Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 05 de julho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015022-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE LIZ PELLEGRIM SANCHEZ LERMEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1015022-48.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 
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esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Ademais, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Com 

a defesa, intime-se o autor para apresentar Impugnação à Contestação. 

Em seguida, voltem-me cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Julho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017944-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA COMERCIAL AGROPECUARIA - EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017944-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por BATISTA COMERCIAL 

AGROPECUÁRIA – EIRELI ME contra ato indigitado coator da lavra do 

GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS – GCAD/SIOR, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda 

imediatamente com a reativação da inscrição estadual da Impetrante (nº 

13.656.171-3), bem como se abstenha de aplicar o Regime Cautelar 

Administrativo. Aduz, em síntese, que é empresa regularmente inscrita no 

cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, sendo exímia 

cumpridora de suas obrigações legais e fiscais. Relata que, para sua 

surpresa, mesmo diante de sua regularidade fiscal e cadastral 

demonstrada, na data de 21.06.2018 a autoridade coatora determinou ex 

officio a suspensão da sua inscrição estadual, mediante a emissão de 

simples comunicado por e-mail. Assevera que, além de obstar o regular 

exercício de suas atividades comerciais, a suspensão ilegal de sua 

inscrição estadual a submete ao Regime Cautelar Administrativo, 

acarretando a apreensão das mercadorias em trânsito e consequente 

aplicação de multa. Pontua que o ato coator cometido pela autoridade 

Impetrada, além de ilegal e abusivo, põe em risco a sua atividade 

comercial, empresa idônea cumpridora com seus deveres, visto que cria 

entraves na gestão negocial, prática vedada pela legislação pátria e em 

especial pela Constituição Federal. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

tida por coatora que proceda imediatamente com a reativação da inscrição 

estadual da Impetrante (nº 13.656.171-3), bem como se abstenha de 

aplicar o Regime Cautelar Administrativo. Pois bem. Partindo de uma 

análise perfunctória dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a 

concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, consoante documento 

de ID nº 13805612, a inscrição estadual da empresa-Impetrante foi 

suspensa em razão de supostas irregularidades cadastrais, contudo o 

Fisco Estadual, ao que me afigura neste limiar, não notificou a Autora para 

sanar as irregularidades ou mesmo apresentar impugnação administrativa, 

violando, por conseguinte, os princípios do contraditório e da ampla 

defesa. É cediço que, em consonância à jurisprudência pátria, a 

suspensão da inscrição cadastral do contribuinte sem a correspondente 

observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa é ato ilegal e arbitrário, prejudicando a regular continuidade das 

atividades da empresa-Impetrante. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – 

SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL 

COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS 

INFERIORES A 2.500 UPF/MT – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À 

LEGALIDADE, À ISONOMIA, À PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE 

PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PRECEDENTES TJMT – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido 

e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de 

empresa, por divergência cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o 

direito ao contraditório e à ampla defesa (Constituição da República, Art. 

5º, inc. LV). Segundo julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça 

Estadual, a norma que limita o direito de recorrer em razão do valor da 

dívida, disposta no Art. 570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, 

inserido pelo Art. 1º, inc. VII, do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se 

inconstitucional, posto que ‘o simples valor do crédito não pode servir de 

parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ 

(TJMT, Tribunal Pleno, Des. Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, 

julgado em 24/09/2009, publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada”. (Apelação / Remessa 

Necessária 155891/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) – Destacamos. “TRIBUTÁRIO – 

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE 

POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido 

e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de 

pessoa física, sob a alegação genérica de resguardar o interesse do 

erário, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla 

defesa”. (ReeNec 50918/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no 

DJE 21/06/2017) – Destacamos. Demonstrado, portanto, o fumus boni iuris. 

Da mesma maneira evidencia-se o periculum in mora, na medida em que a 

manutenção do ato praticado pela autoridade coatora acarretará em 

diversos prejuízos à empresa-Impetrante, ainda mais pelo fato de não 

poder exercer regularmente as suas atividades. Quanto ao pedido de 

determinar à autoridade coatora que se abstenha de incluir a 

empresa-Impetrante no Regime Cautelar Administrativo, entendo que o 

intuito do referido requerimento se restringe a resguardar um evento 

futuro e incerto, de modo que, em consonância à jurisprudência pátria, não 

se mostra relevante à intervenção do Poder Judiciário, ao menos neste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 171 de 408



limiar, uma vez que não há risco ao perecimento do direito pleiteado. 

Assim, estando presentes os requisitos ensejadores para concessão da 

liminar, impõe-se o deferimento parcial da medida. ISTO POSTO, consoante 

a fundamentação supra, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada, tão 

somente para determinar à autoridade coatora que proceda imediatamente 

com a reativação da inscrição estadual da Impetrante (nº 13.656.171-3), 

até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, conclusos (art. 12 e § único da Lei 

nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial 

plantonista. Cuiabá, 06 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005481-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA ALBERGONI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1005481-88.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação movida por ELIANA APARECIDA 

ALBERGONI DE SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

o pagamento do terço constitucional incidentes sobre os restantes 15 dias 

de férias e retroativos aos últimos cinco anos e, ainda, a condenação do 

Estado na obrigação de fazer – pagar o terço de férias sobre a 

integralidade (45 quarenta e cinco) dias ainda que desdobrados em dois 

períodos enquanto durar o vínculo estatutário. Deu à causa o valor de R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais) Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado especial da F.P, além das exceções. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005765-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1005765-96.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação movida por GISELE MARTINS DA 

SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da 

medida liminar para cessar, imediatamente, o desconto previdenciário de 

11% incidente sobre a função gratificada por dedicação exclusiva, e, no 

mérito, a condenação do Estado de Mato Grosso em restituir os descontos 

previdenciários retroativos, de 02/2014 a 12/2016, que nos valores atuais 

resultaria em R$ 6.237,64. \ Deu à causa o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil 

reais) Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado especial da F.P., salvo as exceções. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1017276-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1017276-91.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação movida por FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios em razão de serviços de advocacia dativa prestada. \ Deu à 

causa o valor de R$ 8.965,07 (oito mil novecentos e sessenta e cinco 

reais e sete centavos). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, bem como NÃO HÁ COMPLEXIDADE 

NENHUMA nesta demanda, tampouco qualquer outra vedação legal. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009490-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI OLIVEIRA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº: 

1009490-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 
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Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011524-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO LEONCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENICE ARCIMAL LEONCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1011524-41.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 

de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018886-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO OLIVEIRA DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA DANIELA DE MIRANDA SILVA OAB - MT24007/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA /SES-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018886-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por GILBERTO OLIVEIRA DE 

JESUS contra ato indigitado coator da lavra da DIRETORA DA ESCOLA DE 

SAÚDE PÚBLICA – SES/MT, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que reabilite o acesso do impetrante aos 

serviços de informáticas ou similares à instituição, retornando ao status 

quo, bem como para determinar o recadastramento do Impetrante no 

Sistema de ponto eletrônico. Aduz, em síntese, que é servidor público 

estadual desde 25.03.2003, exercendo suas atividades na Secretaria 

Estadual de Saúde, lotado na Escola de Saúde Pública do Estado de Mato 

Grosso, sendo que no dia 19.06.2018 foi chamado pela diretora de sua 

instituição para explicar acerca de um projeto de curso de capacitação o 

qual desenvolveu em conjunto com outros colegas do setor. Assevera 

que o referido projeto já havia sido apresentado por duas vezes não só à 

direção da ESP/MT, mas também à Coordenadoria, que, em reunião, definiu 

o início do curso somente para o segundo semestre de 2018, alegando 

que parte dos técnicos a serem capacitados estariam impossibilitados 

naquele momento de participarem do curso, transformando a reunião em 

uma discussão acalorada. Assenta que, após a discussão com a 

autoridade tida por coatora, a Impetrada investiu de forma altamente 

autoritária, se utilizando de seu cargo com a única finalidade de lhe 

prejudicar, tendo, inclusive, determinado a sua relocação em outro setor 

dentro da instituição Escola de Saúde Pública. Relata que compareceu na 

Gerência de Saúde e Segurança, na SES no Centro Político Administrativo, 

e, após a sua oitiva pela equipe multidisciplinar, foi orientado a retornar ao 

seu local de trabalho, e lá aguardar o desfecho da atual situação, pois a 

citada equipe vai se reunir com a Impetrada com a finalidade de remedia a 

situação por ela criada. Pontua que o ato praticado pela autoridade 

Impetrada extrapola os princípios basilares da administração pública, quais 

sejam o da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Escuda a 

sua pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni 

iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade tida por coatora que reabilite o acesso do 

impetrante aos serviços de informáticas ou similares à instituição, 

retornando ao status quo, bem como para determinar o recadastramento 

do Impetrante no Sistema de ponto eletrônico. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 13920136 e seguintes, não vislumbro, nesta 

seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa atribuída aos agentes públicos. Ademais, o que pretende a 

Impetrante é que o Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as 

decisões da parte Impetrada, de forma mais favorável aos seus 

interesses. Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo que não 

restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo 

ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida. 
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Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris. 

Nesse sentido, vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - 

SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA 

IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE 

DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. ‘[...] Deve ser 

indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a 

presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 

104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, 

Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”. (AI 21976/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade tida por 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado. Cuiabá, 09 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019243-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CCE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEY PEREIRA PERRUPATO OAB - MS7235 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1019243-74.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI-EPP em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinado ao Requerido que se abstenha de inscrever o requerido no 

cadastro de Dívida Ativa, bem como suspenda a exigibilidade do ICMS na 

esfera judicial e extrajudicial, com a efetiva baixa de protesto junto ao 

Cartório do 4º Oficio de Cuiabá. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica 

de direito privado que atua na área de instalação elétrica predial voltada 

para execução de obras em estruturas destinadas a mercados 

atacadistas, sendo que no ano de 2016 executou diversas obras à 

diversas empresas, às quais possuía como fornecedores de matéria 

prima. Assevera que todas as compras realizadas foram geradas as 

Notas Fiscais e as competentes GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de 

Tributos Estaduais referente ao ICMS do consumidor final, o qual foi 

devidamente recolhido. Relata que tomou conhecimento através de 

sistema de contas a pagar, mantido junto ao Banco Itaú, que fora 

direcionado ao Cartório do 4ª Oficio de Cuiabá titulo para protesto no valor 

de R$ 157.132,51 (cento e cinquenta e sete mil cento e trinta e dois reais e 

cinquenta e um centavos), cujo beneficiário é o Estado de Mato Grosso, 

sendo que não recebeu qualquer notificação a respeito da existência da 

suposta dívida. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o 

escopo de obter uma decisão para que seja determinado ao Requerido 

que se abstenha de inscrever o requerido no cadastro de Dívida Ativa, 

bem como suspenda a exigibilidade do ICMS na esfera judicial e 

extrajudicial, com a efetiva baixa de protesto junto ao Cartório do 4º Oficio 

de Cuiabá. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 13957913 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a 

Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao ente público estadual. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual 

seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência 

de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de 

Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 09 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010378-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

EZINETE MARTINS HURTADO (AUTOR)

VANETE DOS SANTOS (AUTOR)

EDNA APARECIDA SANTANA ROJAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV N. 

1010378-33.2016.8.11.0041 REQUERENTES: EDNA APARECIDA 

SANTANA ROJAS E OUTROS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos 

autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Os autores alegam, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam que, contrariando a norma 

editada, os requeridos estabeleceram o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 
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vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugnam pela procedência da ação, para que seja incorporada 

aos seus vencimentos ou proventos a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição. No mérito, pela improcedência da 

demanda. Juntou documentos. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Art. 178 do CPC, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS 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.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos dos autores a parcela equivalente ao 

percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real 

ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e 

pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral 

seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do 

último dia do mês de competência, independente da data do efetivo 

pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em 

seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a 

referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 
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que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para os autores, fato esse omitido na 

inicial, mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se 

falar em reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual 

estabeleceu nova tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos 

quadros de servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à 

diferença aqui reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de 

pagar se prende à limitação temporal decorrente da reestruturação 

superveniente das referidas carreiras e do padrão de vencimentos 

básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo 

STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais 

decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em 

que houve a reestruturação de carreira do servidor. Precedentes. 2. O 

acolhimento das proposições recursais da parte recorrente, ora 

embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à 

limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação 

da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a este Superior 

Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 

280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 3. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (EDcl no 

REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (destacamos). 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO 

SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 7235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem declarou que as 

Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 garantiram a 

compensação das perdas apuradas, após a reestruturação na carreira. 

Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a legislação 

local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. Incidência da 

Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos das autoras o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto 

ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente 

aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais serão fixados após a fase de 

liquidação, nos temos do art. 85 do NCPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se. 

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça para Reexame Necessário. Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000474-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TORRES VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Servidor Público do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000474-86.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: CESAR TORRES VEDANA REQUERIDO: SUBPROCURADOR 

GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, SERVIDOR PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. CÉSAR TORRES VEDANA 

propôs o presente MANDADO DE SEGURANÇA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO pleiteando em suma que o Requerido analise e decida 

todos os requerimentos contidos no “Pedido de Revisão de Certidão de 

Dívida Ativa n.º 20147672”, protocolado as Sub-Procuradoria Fiscal sob o 

n.º 520147/2015. Isto, pois, alega o Impetrante que apresentou em 

02/10/2015 pedido de revisão da certidão de dívida ativa n.º 20147672 

perante a Sub-Procuradoria Fiscal do Estado, instruído com documentos 

para comprovar que não é parte ilegítima para figurar como 

co-responsável da Empresa Complemento Artefatos de Madeira Ltda., pois 

retirou-se do quadro societário da referida empresa. Narra que apesar de 

ter protocolado o pedido de revisão, quando da distribuição do mandamus, 

estava há três meses estagnado, sem nenhuma decisão ou despacho, 

causando-lhe prejuízos. Trouxe os documentos pertinentes à espécie. 

Intimado o Impetrado para prestar informações, asseverou a ausência de 

direito líquido e certo no caso concreto, postulando pela denegação da 

segurança postulada – ID. 529510. Liminarmente, foi concedida a ordem 

para determinar que a autoridade coatora observe os prazos 

estabelecidos na Lei Estadual n.º 7.692/02 notadamente quanto ao Pedido 

de Revisão da Certidão de Dívida Ativa n.º 20147672, processo 

administrativo n.º 520147/2015 – ID. 8066713. Irresignado, o Impetrado 

interpôs recurso de agravo de instrumento (ID. 9299161), no qual não fora 

concedida a medida liminar para suspender a decisão vindicada e 

concedida no writ – ID. 9348611. Subsequentemente, o Impetrado informa 

nos autos que houve o cumprimento da medida concedida com a análise e 

julgamento do processo administrativo n.º 520147/2015 (Pedido de 

Revisão da CDA n.º 20147672), postulando pela extinção do feito em 

consonância com o art. 485, VI, do CPC em razão de não haver mais 

interesse processual. Intimado o Ministério Público para redigir parecer, 

manteve-se silente o parquet (ID. 10265689). Ressalte-se que o feito fora 

distribuído originalmente à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá-MT, tendo sido declinada a competência para esta Unidade 

Judiciária – ID. 4913790. Vieram-me os autos à conclusão. É o breve 

relatório. Decido. A ação de mandado de segurança - que faz instaurar 
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processo de natureza eminentemente documental - caracteriza-se por 

somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso 

mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de 

direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e 

suscetível de comprovação imediata e inequívoca. (STF, Segunda Turma, 

RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015). Pois 

bem. A princípio, observa-se que a autoridade coatora alegou 

preliminarmente a ausência de direito líquido e certo no writ, o que de fato 

é improcedente. Vejamos. A Lei Estadual n° 7.692/2002, que regula o 

procedimento administrativo, no âmbito da administração pública estadual, 

dispõe que o administrado tem o direito de receber decisão do poder 

público, em prazo razoável, chegando ao máximo a 120 (cento e vinte) 

dias (arts. 36 e 37, da Lei Estadual n° 7.692/2002). Na hipótese, o 

Impetrante protocolou o pedido administrativo em 02/10/2015 (ID. 4712036 

– pág. 01) e até 04/02/2016, não houve manifestação ou análise do pedido 

pela Autoridade coatora, consoante se verifica da movimentação do 

protocolo - ID. 471212. Ou seja, o procedimento administrativo achou-se 

estagnado por mais de noventa (90) dias! Com efeito, a demora na análise 

dos pedidos formulados pelo Impetrante ofende o princípio da duração 

razoável do processo. Senão vejamos o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO – ANISTIA – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – OMISSÃO. 1. É certo 

que não incumbe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo 

substituindo o juízo de valor a ser proferido pela Administração Pública. 

Sem embargo, insere-se no âmbito do controle judicial a aferição da 

legalidade dos atos administrativos. Donde sobressai a necessidade de o 

Estado cumprir os prazos legais e regulamentares de tramitação e 

apreciação do processo administrativo, notadamente quando envolvem 

interesses de particular. 2. No caso presente, o processo perdura há mais 

de quatro anos; tempo suficiente a ensejar um pronunciamento da 

Administração Pública. O acúmulo de serviço não representa uma 

justificativa plausível para morosidade estatal, pois o particular tem 

constitucionalmente assegurado o direito de receber uma resposta do 

Estado à sua pretensão. Precedente: MS 10792/DF; Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 21.8.2006. Ordem concedida, para determinar que a 

autoridade coatora aprecie o processo administrativo do impetrante em 60 

dias.” (MS 10.478/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, 

julgado em 28/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 185) “MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE 

ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA 

EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública 

postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 

2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e 

dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, 

serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de 

setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente 

política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do 

seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem 

concedida.” (MS 10.792/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira 

Seção, julgado em 10-5-06, DJ 21-8-06, pág. 228) Igualmente tem decidido 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – APRECIAÇÃO DO 

RECURSO POR AUTORIDADE SUPERIOR – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 

NO 7.692/2002 – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. A todos 

é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa e, nos termos do 

art. 71, da Lei no 7.692/2002, quando norma legal não dispuser de outro 

modo, será competente para conhecer do recurso a autoridade 

imediatamente superior àquela que praticou o ato.” (ReeNec 40982/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017) 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO 

RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. A todos é assegurada 

a razoável duração do processo, segundo o princípio constitucional da 

eficiência, conquanto, não é permitido que a Administração Pública 

postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 

Precedentes do STJ.” (ReeNec 19386/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA –MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS 

FORMULADOS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEMORA 

NA APRECIAÇÃO – VIOLAÇÃO DA LEI ESTADUAL 7692/2002, BEM COMO 

DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA . Viola o 

dispositivo da Lei Estadual n. 7.692/2002 que regulamenta o processo 

administrativo no âmbito estadual, que confere o prazo de 120(cento e 

vinte) dias para conclusão dos processos administrativos, bem como o 

princípio da razoabilidade.” (ReeNec 35311/2012, DR. SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/11/2012, Publicado no DJE 28/11/2012) 

Ressalte-se que a Autoridade Coatora somente cumpriu disposição legal 

para analisar e decidir o Pedido de Revisão da CDA n.º 2014/7672 em 

13/07/2017, quase DOIS ANOS após o protocolamento do pedido 

administrativo pelo Impetrante, e somente o fez diante da concessão da 

ordem judicial emanada por este Juízo e confirmada em sede de 

julgamento de recurso de agravo de instrumento. Portanto, considerando 

que o processo administrativo foi protocolado em 02/10/2015 e até a data 

da impetração do “mandamus”, em 13/01/2016, não havia sido apreciado, 

a concessão da segurança para determinar a apreciação é medida que se 

impõe. EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, concedo a 

segurança para assegurar ao Impetrante o direito ao julgamento do 

processo administrativo n.º 520147/2015 (Pedido de Revisão da CDA n.º 

20147672) e por consequência, julgo o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 2487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários, 

incabíveis a espécie. Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito 

em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

dezembro de 2017 ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017176-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAMAMIX CONCRETOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (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., 9 de julho de 2018 JANEIDE 

MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010431-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - 626.919.881-04 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Autuação 04/04/2017 Valor da causa R$ 

35.000,00 AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DE TUTELA Nº 1010431-77/2017 

REQTE: CLARO S.A - CNPJ nº. 40.432.544/0001-47 REQDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ 11010 Vistos, etc. Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO 

ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DE TUTELA, 

proposta eletronicamente – PJe em 04/04/2017, pela Operadora de 

Telefonia CLARO S.A – CNPJ N. 40.432544/001-47, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que pretendeu, 

liminarmente, a antecipação da tutela jurisdicional para que seja 

determinada a imediata suspensão das multas impostas nos autos dos 
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Processos Administrativos ns. 0114.000.549-6 e 0114.000.696-3, bem 

como a anotação de suspensão das CDA’s ns. 1420398 e 1420381, até 

julgamento final da presente Ordinária. Amparou a sua pretensão liminar à 

vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, 

requereu o reconhecimento da nulidade das decisões dos Processos 

Administrativos nºs. 0114.000.549-6 e 0114.000.696-3, com a 

consequente nulidade das multas aplicadas. Subsidiariamente, requereu 

fosse julgado procedente o pedido alternativo para redução substancial 

dos valores das multas, trazendo-os para o montante de respeito os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não confisco, 

evitando, em última análise o enriquecimento indevido do Estado – ID 

5874843. Autos conclusos, na data de 04/05/2017 por não restar 

evidenciado no caso presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (Art. 300 do CPC/2015) e tampouco inexistindo a garantia do 

Juízo, o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência restou 

indeferido por esta Magistrada, tendo sido determinada a citação da 

Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 335 c/c 183, ambos do 

CPC/2015 e havendo juntada de novos documentos com a contestação, 

fosse dada vista dos autos à Concessionária Autora para impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 350 do CPC/2015, sendo 

que decorrido os prazos acima assinalados, com ou sem contestação da 

Fazenda Pública Municipal, ou, com ou sem a impugnação da 

Concessionária Autora, fosse certificado e voltassem os autos à 

conclusão – ID n.º 6778318. Em 16/05/2017 a Concessionária Autora, 

através de seu Advogado, peticionou requerendo a juntada do 

comprovante de depósito do valor integral do débito atualizado, no 

quantum de R$ 39.053,65 (trinta e nove mil e cinquenta e três reais e 

sessenta e cinco centavos), reiterando pedido inicial da liminar para 

suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes dos Processos 

Administrativos discutidos nesta ação e suas respectivas CDA´s (ID 

7224908), tendo juntado na oportunidade, comprovante de transferência 

Eletrônica efetuada em 11/05/2017 para a Conta Única do Poder Judiciário 

de Mato Grosso (Autenticação Eletrônica nº 7F46EA33865FC494 - ID 

7224918). Autos conclusos, na data de 19/05/2017 este Juízo DEFERIU o 

pedido inicial da Concessionária Autora, para CONCEDER a liminar de 

tutela de urgência e DETERMINOU a suspensão da exigibilidade das 

MULTAS impostas nos autos dos Processos Administrativos nºs. 

0114.000.549-6 e 0114.000.696-3, pelo PROCON MUNICIPAL DE CUIABÁ e 

CDA’s ns. 1420398 e 1420381 delas originadas, até julgamento final desta 

ação. Na ocasião, determinou-se a citação da Fazenda Pública Municipal 

para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos 

Arts. 335 c/c 183, ambos do CPC/2015 e, em havendo juntada de novos 

documentos com a contestação, fosse dada vista à Concessionária 

Autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

350 do CPC/2015. Após, decorrido os prazos acima assinalados, com ou 

sem contestação da Fazenda Pública Municipal, ou, com ou sem a 

impugnação da Concessionária Autora, fosse certificado e voltassem 

estes autos eletrônicos à conclusão – ID 7278700. Após a juntada aos 

autos em 09/06/2017 de comprovante de pagamento de diligencia pela 

Concessionaria Autora – ID n.º 8088566, em 13/06/2017 foi expedido 

Mandado de Cumprimento de Antecipação de Tutela e Citação - ID n.º 

8134680, tendo sido certificado em 23/06/2017, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

que restou impossibilitado de cumprir o referido mandado tendo em vista 

que não fora antecipado o valor referente a despesa da diligência – ID n.º 

8266576. Em 06/07/2017 foi juntado aos autos o Ofício n. 

0289/2017-DCM/ECC, oriundo da Divisão Central de Mandados do Fórum 

da Capital do qual se extrai que a guia de diligência juntada pela 

Concessionaria Autora não fora arrecada ou fora anexado apenas o 

comprovante do pagamento da guia, ID n.º 8726577. Em 04/08/2017 foi 

apresentada a contestação pelo Município Requerido, onde foi requerida a 

revogação da tutela provisória de urgência concedida, bem como julgados 

totalmente improcedentes os pedidos da exordial, extinguindo-se o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no Art. 487, inc. I do CPC/2015, 

condenando-se, por conseguinte, a Concessionária Autora na 

sucumbência, bem como, protestou pela produção de todas as provas em 

direito admitidas, sem exceção – ID 9297070. Juntou documentos – ID’s 

9297101 e 9297118. Eis o relato necessário. DECIDO. Após análise detida 

destes autos eletrônicos, da contestação e dos documentos anexados, 

observo a total desnecessidade de abertura de vista à Concessionária 

Autora, pelos seguintes motivos: a) não fora alegado pelo Município 

Requerido fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora[1]; 

e b) não foram apresentados documentos novos, isso porque o 

documento ID n.º 9297101 refere-se a Extrato do GAT, do qual consta o 

cumprimento da ordem deste Juízo de SUSPENSÃO, realizada em atenção 

a Comunicação Interna 51/2017/PGM/PROCURADORIA, sobre a existência 

de decisão judicial nos autos desta Ação Anulatória, e o documento ID n.º 

9297118, trata-se de Termo de Audiência constante do Processo 

Administrativo que deu origem ao credito fiscal n.º 0114-000549-6, 

idêntico ao juntado pela Concessionária Autora com a inicial. Assim, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que CUMPRA na íntegra a decisão 

proferida em 19/05/2017 – ID n.º 7278700, CERTIFICANDO-SE conforme ali 

determinado. E após, voltem CONCLUSOS estes autos eletrônicos para 

prolação de SENTENÇA, porquanto totalmente impertinente e 

desnecessária dilação probatória, já que se trata de lide cujo objeto 

demanda análise da regularidade dos processos administrativos fiscais 

que originaram os débitos que se pretende anular -, portanto são questões 

de direito, cuja prova documental deveria ser apresentada pelas partes na 

primeira oportunidade que tiveram se manifestar nos autos, na dicção do 

Art. 343 do CPC/2015[2]. INTIMEM-SE as Partes deste despacho (PJe e 

DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 09 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 350. 

Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a 

produção de prova. [2]. Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial 

ou a contestação com os documentos destinados a provar suas 

alegações.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344796 Nr: 14795-27.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. - 

ME, ADEMILSON CARLOS MACEDO DOS SANTOS, ANTÔNIO MÁRCIO 

ALENCAR FRANCO, RICARDO JACINTO SARAIVA BOURET, ÉRICA 

APARECIDA AGUIRRE HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UNIVERSO EQUIP. DE INFORMÁTICA 

LTDA. - ME, CNPJ: 01970485000109, Inscrição Estadual: 13.176.302-4, 

atualmente em local incerto e não sabido ADEMILSON CARLOS MACEDO 

DOS SANTOS, Cpf: 82852740125, Rg: 989.652, brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário, Telefone (65)9228-2780, atualmente em local incerto e não 

sabido ANTÔNIO MÁRCIO ALENCAR FRANCO, Cpf: 46078592149, Rg: 

058.2262-9, Filiação: Maria Ione Alencar Franco e Jose Antonio Franco, 

data de nascimento: 29/04/1972, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido RICARDO JACINTO SARAIVA BOURET, Cpf: 

65566173187, Rg: 800743, brasileiro(a), solteiro(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido ÉRICA APARECIDA AGUIRRE 

HADDAD, Cpf: 82473382115, brasileiro(a), natural de Brasileira-MT, 

separado(a) judicialmente. 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: 01/07/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de UNIVERSO EQUIP. DE 

INFORMÁTICA LTDA. - ME, ADEMILSON CARLOS MACEDO DOS SANTOSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Deixou 

de recolher o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3699-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/09/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 488.394,70
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245764 Nr: 13614-59.2006.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HOSPITALARES LTDA, MARIO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA, 

CLAUDINÉIA DO PRADO MONTEIRO DA SILVA, GERMANI PEREIRA DE 

MEDEIROS, MANOEL VILELA DE MEDEIROS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NACIONAL COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 03474157000147, Inscrição Estadual: 

13.190.930-4, atualmente em local incerto e não sabido MARIO ROBERTO 

MONTEIRO DA SILVA, Cpf: 45833982120, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido GERMANI PEREIRA DE MEDEIROS, Cpf: 

37564390115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MANOEL VILELA DE MEDEIROS, Cpf: 02508087149, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/07/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de NACIONAL COMÉRCIO 

DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MARIO ROBERTO MONTEIRO DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Deixou de recolher, nos prazos regulamentares, o ICMS Garantido, devido 

por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com 

mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da 

Federação ou do exterior (Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido 

de Parcelamento Espontâneo nº 1365 de 05/04/2001 em 24 parcelas, 

tendo sido pagas 05 parcelas, sendo as restantes denunciadas pelo 

Sistema de Conta Corrente Fiscal pela falta de pagamento)., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000424/1993, 

000425/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/05/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.879,27

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232528 Nr: 1915-71.2006.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTC TECNOLOGIA E REPRESENTAÇAO LTDA - 

ME

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RTC TECNOLOGIA E REPRESENTAÇAO 

LTDA - ME, CNPJ: 01379537000177. 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: 06/02/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de RTC TECNOLOGIA E 

REPRESENTAÇAO LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Descumprimento de acordo firmado perante o Órgão de 

Defesa do Consumidor, bem como inadimplemento dos deveres da relação 

de consumo, acarretando prejuízos ao consumidor., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 101/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/01/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.636,98

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228493 Nr: 35572-38.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C J I SOUTILHA COMÉRCIO, CELSO JOSÉ 

INÁCIO SOUTILHA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C J I SOUTILHA COMÉRCIO, CNPJ: 

36951184000201 e atualmente em local incerto e não sabido CELSO JOSÉ 

INÁCIO SOUTILHA, Cpf: 34004939100, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/11/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de C J I SOUTILHA 

COMÉRCIO e CELSO JOSÉ INÁCIO SOUTILHA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Deixou de recolher, nos prazos 

regulamentares o ICMS garantido, devido por ocasião da entrada no 

Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações 

provenientes de outras unidades da federação ou do exterior., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1017/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.103,86

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358315 Nr: 28647-21.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. DUARTE NETO ME, JOÃO BATISTA 

DUARTE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. B. DUARTE NETO ME, CNPJ: 

03862867000144, Inscrição Estadual: 13.194.838.5 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOÃO BATISTA DUARTE NETO, Cpf: 22937234100, 

Filiação: Francisco Leite Moreira, data de nascimento: 10/10/1965, 

brasileiro(a), natural de Barão de Melgaço-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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 
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Ação: 11/11/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de J. B. DUARTE NETO ME e 

JOÃO BATISTA DUARTE NETO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, no(s) prazo(s) 

regulamentar(es), o ICMS Garantido, devido por ocasião da entrada no 

Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, 

provenientes de outras unidades da federação ou do exterior., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3207/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/09/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$7.884,81

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357066 Nr: 27243-32.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., WELLINGTON BARROS CARDOSO JUNIOR, RUIDNAN SANTANA 

SOUZA, IDILEY ROSA LINO PEREIRA, ALCEBIADES DE QUEIROZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 03057737000139, Inscrição Estadual: 

13.187.041-6, atualmente em local incerto e não sabido WELLINGTON 

BARROS CARDOSO JUNIOR, Cpf: 63414317168, brasileiro(a), solteiro(a), 

Telefone (065) 3665.9535, atualmente em local incerto e não sabido IDILEY 

ROSA LINO PEREIRA, Cpf: 79727042104, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido RUIDNAN SANTANA SOUZA, Cpf: 39360652172, Rg: 

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

ALCEBIADES DE QUEIROZ PEREIRA, Cpf: 36635960104, Rg: 20215223, 

Filiação: Maria Pereira de Queiroz e Joao Jose Pereira, data de 

nascimento: 12/03/1964, brasileiro(a), casado(a), tecnico em eletronica. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de LASER PAPELARIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., WELLINGTON BARROS CARDOSO 

JUNIORE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, no(s) prazo(s) 

regulamentar(es), o ICMS garantido, devido por ocasião da entrada no 

Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, 

provenientes de outras unidades da federação ou do exterior., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2691/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/09/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$6.074,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289883 Nr: 10218-40.2007.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. G. M. CLIMATIZAÇÃO LTDA, EDUARDO 

DURANS, NERY PERES MACHADO, JOSE RENE FREITAS GASSEN

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D. G. M. CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 

05599349000105, atualmente em local incerto e não sabido EDUARDO 

DURANS, Cpf: 09825183829, Rg: 20.397.597, Filiação: Juvencio Durans e 

Maria Lourdes de Oliveira Durans, data de nascimento: 27/06/1970, 

brasileiro(a), natural de Votuporanga-SP, casado(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSE RENE FREITAS GASSEN, 

Cpf: 54917190053, Rg: 1692182-8, brasileiro(a), casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido NERY PERES MACHADO, Cpf: 

52298221120, Rg: 4.034.502-7, brasileiro(a), casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/05/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de D. G. M. 

CLIMATIZAÇÃO LTDA, EDUARDO DURANSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Deixou de recolher e/ou recolheu a 

menor, no prazo regulamentar, o valor do ICMS-garantido integral, bem 

como descumprimentodo acordo de parcelamento nº 5131652, conforme 

termo de remessa de débito para inscrição em dívida ativa nº 732/06., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1058-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/04/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$53.153,06

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289546 Nr: 9995-87.2007.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOKETS ARTIGOS PARA FESTAS LTDA, 

MÁRIO SÉRGIO MIRANDOLA, LUCILENE MIRANDOLA FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BOKETS ARTIGOS PARA FESTAS LTDA, 

CNPJ: 01512721000143, Inscrição Estadual: 13.171.560-7, atualmente em 

local incerto e não sabido MÁRIO SÉRGIO MIRANDOLA, Cpf: 

51325675172, Rg: 480.784, Filiação: Mario Mirandola e de Laura da 

Conceição Cruz Mirandola, data de nascimento: 15/08/1970, brasileiro(a), 

natural de Presidente Prudente-SP, casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCILENE MIRANDOLA FÉLIX, Cpf: 34358811191, Rg: 

515.434, Filiação: Mario Mirandola e de Laura da Conceição Cruz 

Mirandola, data de nascimento: 23/03/1967, natural de Presidente 

Prudente-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/05/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de BOKETS ARTIGOS PARA 

FESTAS LTDA, MÁRIO SÉRGIO MIRANDOLAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Deixou de recolher ICMS lançado por 

estimativa., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

65/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/01/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$60.267,64

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266335 Nr: 157-23.2007.811.0041

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA FRANÇA B. DE SOUZA ME, MARISA 

FRANÇA BERTHOLDO DE SOUZA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARISA FRANÇA B. DE SOUZA ME, 

CNPJ: 02064886000162, Inscrição Estadual: 131.771.531-1 e atualmente 

em local incerto e não sabido MARISA FRANÇA BERTHOLDO DE SOUZA, 

Cpf: 40650294149, Rg: 117.505, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante/empresária/do lar, Telefone 3028-3465/3128/2324. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de MARISA FRANÇA B. DE 

SOUZA ME e MARISA FRANÇA BERTHOLDO DE SOUZA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Deixou de recolher e/ou 

recolheu a menor o ICMS garantido, nos prazos regulamentares, devido 

por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com 

mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da 

Federação ou do exterior., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2413/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/07/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$40.141,59

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228963 Nr: 36090-28.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROFORTE BRASILEIRO PETROLEO LTDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PETROFORTE BRASILEIRO PETROLEO 

LTDA, CNPJ: 96288881000139, Inscrição Estadual: 13179884-7. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de PETROFORTE 

BRASILEIRO PETROLEO LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Deixou de recolher o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), 

referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais 

próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através de 

GIA-ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1089/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/11/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$174.971,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415560 Nr: 3697-74.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. I. L. DE MORAIS, MARIA IMACULADA LÚCIO 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. I. L. DE MORAIS, CNPJ: 

03869282000156, Inscrição Estadual: 13.194.950.0 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA IMACULADA LÚCIO DE MORAES, Cpf: 

42189098220, Rg: 903.190-50, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de M. I. L. DE MORAIS e 

MARIA IMACULADA LÚCIO DE MORAES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, 

nos prazos regulamentares, do ICMS garantido integral, devido pela 

entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso provenientes de outras 

unidades da federação., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 13232/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$6.750,12

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361533 Nr: 31283-57.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONICE OLIVEIRA GALISSE, IONICE DE 

OLIVEIRA GALISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IONICE OLIVEIRA GALISSE, CNPJ: 

03050247000100, Inscrição Estadual: 131881302 e atualmente em local 

incerto e não sabido IONICE DE OLIVEIRA GALISSE, Cpf: 20535856172, 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de IONICE OLIVEIRA 

GALISSE e IONICE DE OLIVEIRA GALISSE, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS 

no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações 

escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo 

contribuinte através da GIA-ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3263/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/05/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$60.284,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352323 Nr: 22697-31.2008.811.0041
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO DE OLIVEIRA & PEREIRA DOS 

SANTOS LTDA - ME, BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS, GILDÁSIO 

CARVALHO DE OLIVEIRA, GILKA CRISTINA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARVALHO DE OLIVEIRA & PEREIRA 

DOS SANTOS LTDA - ME, CNPJ: 04335842000155, atualmente em local 

incerto e não sabido BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

43295770115, Rg: 608730, Filiação: Maria Rosa dos Santos e Teodorico 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 15/02/1968, brasileiro(a), natural 

de Irenopolis-MT, casado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

GILDÁSIO CARVALHO DE OLIVEIRA, Cpf: 38479958120, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido GILKA CRISTINA SILVA SOUZA, 

Cpf: 43239307120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/09/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de CARVALHO DE 

OLIVEIRA & PEREIRA DOS SANTOS LTDA - ME, BENEDITO PEREIRA DOS 

SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) 

regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos 

livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através 

da GIA-ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

896/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/06/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$7.623,10

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228477 Nr: 35564-61.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA & LOMBARDI LTDA ME, FERNANDA 

CRISTINA DE PAULA BRAGA, PATRICIA SERRA LOMBARDI

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRAGA & LOMBARDI LTDA ME, CNPJ: 

03143464000145, atualmente em local incerto e não sabido FERNANDA 

CRISTINA DE PAULA BRAGA, Cpf: 78217377120, Rg: 921.272, 

brasileiro(a), casado(a), escriturária, Telefone 99820227 e atualmente em 

local incerto e não sabido PATRICIA SERRA LOMBARDI, Cpf: 

68937253100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/11/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de BRAGA & LOMBARDI 

LTDA ME, FERNANDA CRISTINA DE PAULA BRAGAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Deixou de recolher no(s) 

prazo(s) regulamentar(es) o ICMS Garantido, devido por ocasião da 

entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou 

prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do 

exterior., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1004/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$25.431,69

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355170 Nr: 25535-44.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA MAFRA MARTINS, MARIA LUIZA 

MAFRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA LUIZA MAFRA MARTINS, CNPJ: 

01975402000174, Inscrição Estadual: 13.179.022.6 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA LUIZA MAFRA MARTINS, Cpf: 25026739172, 

Rg: 060191, brasileiro(a), viuvo(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: 08/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de MARIA LUIZA MAFRA 

MARTINS e MARIA LUIZA MAFRA MARTINS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Deixou de recolher e/ou recolheu a 

menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e 

prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas 

integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2439/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/09/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$5.992,83

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902311 Nr: 31557-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRÃO ATACADO E DISTRIBUIDORA 

CENTRO OESTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPRÃO ATACADO E DISTRIBUIDORA 

CENTRO OESTE LTDA., CNPJ: 81015976000210, Inscrição Estadual: 

13071138-1. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de COMPRÃO ATACADO E 

DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA., na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de 1. Deixou de recolher, no(s) prazo(s) 

regulamentar(es), ICMS, referente as operações não escrituradas nos 

Livros Fiscais, apuradas através de Levantamento Fiscal.2. Omissão de 

saída(s) de mercadorias comprovadas através de documentos paralelos, 

encontrados nas dependências do contribuinte, apurada por meio de 

levantamento fiscal.3. Falta de registro de documento(s) fiscai(s), 

referente a entrada no estabelecimento de mercadoria(s) ou 

prestação(ões) sujeita(s) a tributação., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: @_listaCDA_.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/10/1992

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$4.883.320,00

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 1000367-94.2018.8.11.0001. AÇÃO DE 

DECL. DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E 

TUTELA ACAUTELATÓRIA Nº 1000367-94/2018 REQTE: NEDSON 

FONSECA DE CARVALHO SOUSA CPF Nº 586.826.352-91 REQDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ 785 VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS E TUTELA ACAUTELATÓRIA (ID 11878619), proposta 

eletronicamente – PJe – em 22/02/2018, por NEDSON FONSECA DE 

CARVALHO SOUSA - CPF Nº 586.826.352-91, em relação ao MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, qualificados na inicial, distribuída inicialmente perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, alegando que “é 

empresário e premente da necessidade de realizar uma negociação 

bancário de grande relevância para sua empresa, o negócio creditício lhe 

foi negado sob a acusação de que o seu nome estaria inserido no registro 

de proteção ao crédito. Em busca de informações sobre qual empresa 

teria cometido a inserção, logrou por resultado, saber que a primeira Ré 

pediu o protesto indevidamente no cartório de Quarto Oficio desta Capital, 

sendo a segunda Ré, na data de 09/06/2017, de um título extrajudicial na 

responsabilidade do Autor, sob a acusação de estar inadimplente com a 

Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 12.878,18 (doze mil, oitocentos e 

setenta e oito reais e dezoito centavos)”, ... porém “não está mais 

inadimplente desde a data de 27/12/2017”, porque “em razão da campanha 

de final de ano/2017, a Ré lhe oportunizou o PAGAMENTO INTEGRAL com 

desconto, onde a divida passou a ser no valor de R$: 5. 531,76 (cinco mil 

quinhentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos)..., requereu por 

isso, com fulcro no Art. 300 do CPC/2015, a TUTELA ACAUTELATÓRIA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, para “a EXCLUSÃO do PROTESTO 

do nome da parte Autora do CARTÓRIO DO QUARTO OFICIO, bem como 

de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), até ulterior 

decisão do mérito da causa. Que seja estipulada MULTA DIÁRIA em favor 

da parte Autora, a ser arbitrada por Vossa Excelência, em eventual 

desobediência desta ordem;”, afirmando que “a medida se faz necessária, 

posto que diante do ilícito perpetrado pelas Rés que, INSERIU 

indevidamente o Nome do Autor no registro de proteção ao crédito, está a 

lhe acarretar prejuízos inestimáveis, na vida comercial e moral. 

Ressalte-se que, o crédito, hoje, tornou-se um bem indispensável, e tal 

restrição cadastral levará a impedir que o Autor efetue a transação 

bancária que está na iminência de realizar, causando-lhe toda sorte de 

mal-estar, desgosto, aflição e constrangimento, além de atingir a sua 

honra.” No mérito, requereu “A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO 

DEBITO dos débitos questionados sendo o Protesto no valor de R$: 

12.878,18 (doze mil oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).” 

Anexou com a inicial os documentos de ID’s nºs 11878631, 11878652, 

11878663, 11878667, 11878703, 11878118786, 11878727, 11878739 e 

11878753. Em 26/02/2018 o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital declarou sua incompetência absoluta para processar e julgar esta 

ação, declinando para esta Vara Especializada de Execução Fiscal, ID 

11889713. Os autos eletrônicos foram redistribuídos a este Juízo em 

05/03/2018, conforme se lê do Histórico de redistribuição respectivo. Em 

21/03/2016 o Autor peticionou, ID 13300464, afirmando que ‘é necessário, 

uma autorização do Município de Cuiabá para a retirada do protesto, sem a 

qual não se inicia o procedimento de cancelamento nem mesmo gera os 

emolumentos do cartório.’ e que por isso sua Advogada ‘esteve no 

Cartório Do Quarto Oficio, no dia 17/05/2018, para requerer uma 

declaração formal e após grande labuta restou a declaração anexa aos 

autos.’, requerendo ao final ‘a apreciação do pedido de LIMINAR para que 

o Réu, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FORNEÇA A AUTORIZAÇÃOAO CARTÓRIO, 

DE FORMA IMEDIATA, visto que tem causado prejuízo imensurável ao 

Autor e se não sanado logo será de difícil reparação.’, anexando o 

documento de ID 13300440. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em nome do novel Princípio da Colaboração (agir de 

boa fé), introduzido em nosso sistema processual civil pelo Art. 6º do 

CPC/2015, consigno que esta Magistrada recebeu em seu gabinete a 

Advogada do Autor, Dra. Luciana Martins (OAB/MT 17672), na data de 

22/05/2018, que veio pleitear a apreciação do pedido de antecipação, 

sendo-lhe declarado que este Juízo desconhecia o pedido da tutela 

antecipada e explicado sobre as dificuldades apresentadas por este Juízo 

para administrar o Gabinete 1 da Vara de Execução Fiscal da Capital, 

competência para processos da Fazenda Pública Municipal, que se 

qualifica como a maior Vara da Justiça Comum, face o acervo descomunal 

de mais de 40.000 (quarenta mil) processos físicos e mais de 10.000 (dez 

mil) processos eletrônicos para serem decididos por uma Magistrada 

apenas, cuja assessoria de gabinete é composta de tres funcionárias, 

numero idêntico às demais Varas Cíveis da Capital, ficando então à mercê 

que os Advogados venham pessoalmente apresentar a este Juízo a 

questão da urgência, para que seja apreciada, ressaltando-se ainda o fato 

de ter substituído automáticamente o Juízo da Vara de Meio Ambiente da 

Capital no mês de abril/2018, durante as férias regulamentares do DD. Juiz 

de Direito Titular, assim como o fato de estar substituindo à época 

(maio/2018) a DD. Juíza Titular do Gabinete 2 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal – Fazenda Pública Estadual, que se encontrava de licença médica. 

Além disso, nos meses de maio e junho p.p., o Sistema do PJe do TJMT 

estava sofrendo oscilações constantes, com queda de acessibilidade 

para todas as Comarcas do estado, inclusive a Capital, como é do 

conhecimento público e notório, ex vi notícia veiculada no próprio site do 

TJMT, a saber: http://www.tjmt.jus.br/noticias/52924#.Wz-OQ9JKiUk. 

Assim, justificado plenamente por este Juízo a prolação desta decisão 

nesta data, passo a seguir à apreciação do pedido de ‘TUTELA 

ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS’. A pretensão 

liminar do Autor cinge-se à concessão de antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional, para “a EXCLUSÃO do PROTESTO do nome da parte 

Autora do CARTÓRIO DO QUARTO OFICIO, bem como de todos os órgãos 

de proteção ao crédito CDA 1422245 – ID 11600750. Pois bem. Sabe-se 

que o CPC/2015, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, 

determina que o Juízo poderá conceder a tutela antecipada, desde que 

presentes prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No mesmo sentido, a doutrina de 

JAMES MARINS: "Nossos tribunais são sensíveis ao juízo de 

verossimilhança para a concessão da tutela antecipada, já havendo se 

manifestado de forma clara a respeito do tema: 'Se não há 

verossimilhança do que é alegado, não pode o juiz antecipar aquilo que, na 

verdade, poderá não ser concedido na sentença definitiva. É de 

atentar-se que com a antecipação se dá a eficácia executiva provisória 

uma possível decisão favorável à parte requerente do pedido de tutela 

antecipada'." [1] No caso presente, quanto ao pedido de antecipação da 

tutela, extrai-se dos autos que, para comprovar a ilegalidade do crédito 

tributário protestado juntou aos autos, entre outros, os seguintes 

documentos: a) CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO Nº 

03.533.064/0001-46 – data 09/06/2017 - título CDA 1422245 emitida em 

12/05/2017 – valor R$ 12.878,18 (ID 11878631); b) COMPROVANTE DE 

TRANSAÇÃO BANCÁRIA - Banco Bradesco S.A - Data da operação: 

27/12/2017 - 09h54 - N° de Controle:132.852.838.620.239.433 - Código de 

barras: 00190 00009 02800 588002 88843 487179 1 73870000553176 - 
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Beneficiário: Município de Cuiabá - Prefeitura - MULTA - Valor R$ 5.531,76 

- Data de vencimento: 28/12/2017 - Data de débito: 27/12/2017 (ID 

11878663); c) DAM – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: Data 

Documento 18/12/2017 – Nº do Documento 88843487 – Nosso Número 

28005880088843487 – Vencimento 28/12/2017 – Valor R$ 5.531,76- 

C ó d i g o  d e  B a r r a s : 

00190 .00009 .02800 .588002 .88843 .487179 .1 .7387000053176  ( ID 

11878703); d) SIMULAÇÃO DE CONCLIAÇÃO - Válida até 31/12/2017 – Lei 

Compl. nº 433/2017 – DATA 01/12/2017 – Inscrição 198844 – Contribuinte: 

NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - Valor Total Geral 

R$10.940,60 – Opções de Pagamento - Desconto de 50% Da Penalidade à 

Vista: R$ 6.439,09 (ID 11878739); e) EXTRATO CONTRIBUINTE – Data 

01/12/2017 - Auto de Infração 904 Dívida 21740724 Mês 07 Ano 2013 

Vencimento 03/07/2013 – Ajuizada – CDA 1422245 – Valor Total R$ 

12.878,18 (ID 11878739). O Autor não trouxe aos autos o Termo de 

Conciliação, Confissão e Parcelamento de Débitos, que alega ter firmado 

com o Município de Cuiabá em 01/12/2017, de forma que este Juízo ficou 

impossibilitado de saber se a referida pactuação trouxe cláusula 

excepcional não prevista na Lei Comp. 433/2017 – Mutirão Fiscal 2017. 

Assim, da leitura atenta dos documentos comprobatórios acima, 

verifica-se que o protesto da CDA 1422245 ocorreu em 09/06/2017 (ID 

11878631), enquanto o seu pagamento foi efetuado em 27/12/2017 (ID 

11878663), depois que o Contribuinte/Protestado/Autor submeteu-se à 

conciliação permitida pela Lei Compl. nº 433/2017, a qual determina 

expressamente em seu Art. 7º que: 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. § 2º O devedor deverá efetuar o pagamento do Documento de 

Arrecadação, referente ao pagamento à vista ou à primeira parcela, no 

prazo de até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do Termo de 

Conciliação, Confissão e Parcelamento de Débitos, sendo a sua 

efetivação, condição essencial para o requerimento da suspensão da 

respectiva ação judicial, bem como para a concessão de anuência para o 

cancelamento de eventuais protestos e/ou negativações em bancos de 

dados e fornecimento, conforme o caso, de certidão negativa ou certidão 

positiva com efeitos de negativa. § 3º ... § 4º ... § 5º A adesão aos 

benefícios previstos nesta Lei não desobriga o interessado de promover, 

às suas expensas, o cancelamento do respectivo instrumento de protesto 

ou de efetuar o pagamento das custas e emolumentos para formalização 

da desistência dos apontamentos a protesto, em relação aos títulos já 

encaminhados para o Cartório de Protesto, até o momento da assinatura 

do Termo de Conciliação, Confissão e Parcelamento de Débitos, assim 

como não o exonera do pagamento das custas processuais no caso de 

execuções fiscais já ajuizadas. § 6º .... Dessa forma, no sentir deste 

Juízo, in casu não ficaram demonstrados os requisitos do Art. 300 do 

CPC/2015, principalmente quanto ao fumus boni iuris e o periculum in mora, 

vez que, após o pagamento do DAM (ID 11878703), competia ao 

Contribuinte dirigir-se à Procuradoria Fiscal do Município para requerer a 

Carta de Anuência (§2º do Art. 7º da Lei Comp. 433/2017 acima transcrito 

e grifado) para dar baixa no protesto no respectivo Cartório, após 

demonstrar o seu pagamento via Sistema Bancário em 27/012/2018 (ID 

11878663). Além disso, quando se propôs esta ação já haviam se 

passado mais de oito meses da efetivação do protesto a que se pretende 

suspender ou excluir, evidenciando-se que não há o perigo da demora 

para que se aguarde a tutela final, após o devido processo legal. Por tais 

fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela provisória 

acautelatória, quanto ao efeito de ‘exclusão’ do protesto e negativação 

creditícia, nos termos do Art. 300 do CPC/2015 c/c Art. 3º, Parágr. único 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CITE-SE e INTIME-SE o Município Requerido - 

PJe e pessoalmente, na pessoa do Sr. Procurador Geral Municipal, Dr. Luiz 

Antônio Possas de Carvalho, para querendo, apresentar a sua defesa no 

prazo legal. Decorrido o prazo acima, com ou sem contestação, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO. INTIME-SE o Autor, através de sua Advogada (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de julho de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. in Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 2. ed., 

São Paulo: Dialética, 2002, p. 491.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035350-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NARCIZO GAUDIO OAB - SP310242 (ADVOGADO)

DIEGO PRIETO DE AZEVEDO OAB - SP223346 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 22/11/2017 Última distribuição 22/11/2017 

Valor da causa R$ 192.782,75 AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO Nº 

1035350-33.2017.8.11.0041 RQTE: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA - CNPJ sob nº. 12.002.700/0001-02 RQDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ 941 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta 

eletronicamente via PJe (ID 10794477) em 22/11/2017, por RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA - CNPJ nº. 

12.002.700/0001-02, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados 

na exordial, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera 

parte, visto que presentes os requisitos necessários previstos no art. 300 

do CPC, o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que, nos termos do 

art. 151, V do CTN, seja suspensa a exigibilidade do suposto crédito 

tributário decorrente do lançamento tributário referente ao IPTU de 2017 

que fora lançado sobre a gleba de terras de cadastro municipal nº 

04.4.21.014.0494.001, eis que em duplicidade com o IPTU lançado 

individualmente sobre as unidades autônomas. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, 

postulou pela procedência da presente demanda, PROCEDÊNCIA da 

presente demanda, seja convertida em definitiva a tutela antecipada para 

que seja cancelado o lançamento IPTU de 2017 que fora lançado 

indevidamente sobre a gleba de terras de cadastro municipal nº 

04.4.21.014.0494.001, eis que em duplicidade com o IPTU lançado 

individualmente sobre as unidades autônomas, em nítido bis in idem para 

que, nos termos do Art. 156, X do CTN, seja extinto o crédito tributário 

indevidamente lançado pelo Requerido, extinguindo a presente ação nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Por, requereu a 

condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, na forma do artigo 85, parágrafo 3º , inciso II do 

CPC (8% a 10%) do Código de Processo Civil. Junto à inicial trouxe 

documentos. (ID’s 10794551, 10794513, 10794572, 10794592, 10794610, 

10794971, 10794987, 10795201, 10795001, 10794972). À causa foi 

atribuído o valor de R$ 192.782,75 (cento e noventa e dois mil setecentos 

e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Em 07/12/2017 o Autor, 

através de seu Advogado, requereu a juntada de requerer a juntada do 

comprovante de recolhimento das Custas Iniciais e Custas de diligência do 

oficial de justiça, ID’s 11041190, 11041182 e 11041186. Eis o relatório 

necessário. Fundamento e DECIDO. Preliminarmente, impõe-se a este Juízo 

reconhecer a ausência de um dos pressupostos processuais, face à sua 

incompetência para processar o presente processo eletrônico, nos termos 

dos Arts. 42 e 44 do CPC/2015[1] c/c RESOLUÇÃO N.º 023/2013/TP do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Com efeito, sabe-se que a 

RESOLUÇÃO N.º 023/2013/TP, ao fixar a COMPETÊNCIA ABSOLUTA para 

processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, a 

Vara Especializada da Fazenda Pública, especificou que a Vara 

Especializada de Execução Fiscal tem COMPETÊNCIA para processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa. A interpretação que se dá a referida Resolução deve ser no sentido 

de que apenas as ações anulatórias que sejam conexas com ações 

executivas já ajuizadas é que devem ser reunidas e decididas por esta 

Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete 1 – Fazenda Pública 

Municipal, para se evitar decisões conflitantes. No caso presente, 

constato que não há informação de que o débito fiscal no valor atualizado 
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até a data da distribuição desta ação de R$ 169.083,69 (cento e sessenta 

e nove mil, oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), referentes ao 

IPTU sobre o imóvel cujo número de cadastro municipal é 

04.4.21.014.0494.001 que a Incorporadora Requerente pretende anular, 

seja objeto de execução fiscal ou que já esteja inserido em divida ativa. 

Dessa forma, a sua pretensão deve ser apreciada e julgada em um juízo 

de cognição ampla e exauriente, não havendo como fixar a competência 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal. A respeito da questão 

foram instaurados inúmeros conflitos de competência perante o E. Tribunal 

de Justiça deste Estado, valendo a pena consignar parte da decisão 

paradigmática proferida pelo DD. Relator do C.C. 7273/2016-TJMT, 

Desembargador Luiz Carlos da Costa, verbis: “(...) Não há informação de 

que os débitos que a autora pretende anular são objeto de execução 

fiscal ou já estão inseridos em divida ativa. Logo, a principio, a 

competência para julgar e processar esta demanda é de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, visto que é da sua atribuição 

processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual. (...).” E 

recentemente, na data de 18/04/2018, mais uma vez, o E. Tribunal de 

Justiça, através da C. Corregedoria Geral da Justiça, ratificou o 

entendimento sobre a impossibilidade de se ampliar a competência do 

Juízo Espec. da Vara de Execução Fiscal para processamento e 

julgamento de ações que pretendam a discussão de crédito tributário NÃO 

inscrito em dívida ativa, nos seguintes termos: “tratando-se de ação de 

conhecimento, cautelar ou mandamental, cujo débito tributário em 

discussão ainda não estiver inscrito em dívida ativa, por sua natureza, a 

ação deve ser processada e julgada num juízo de cognição ampla e 

exauriente, de modo que não se vislumbra indícios de afronta à segurança 

jurídica tal determinação. Ademais, como cediço, a Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá conta com alto número de processos em 

tramitação e a ampliação da competência acarretaria a desvirtuação da 

proposta de criação e instalação da Vara. Assim, não há como ampliar a 

competência da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá.” [2] Por tais 

fundamentos, e por tudo o mais que dos autos eletrônicos (PJe) constam, 

com fundamento nos Arts. 42 e 44 do CPC/2015 c/c Resolução nº 

023/2013-TP/TJMT, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da Vara 

Especializada de Execução Fiscal – Gabinete 1 – Fazenda Pública 

Municipal da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar esta AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO Nº. 1035350-33/2017, promovida por 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA - CNPJ nº. 

12.002.700/0001-02, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 

Consequentemente, DECLINO para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá. REDISTRIBUA-SE ao Juízo 

Competente, ENVIANDO-LHE CONCLUSOS estes autos eletrônicos 

imediatamente, com as nossas homenagens e DÊEM-SE AS BAIXAS no 

Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIME-SE (PJe). PUBLIQUE-SE 

(DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 09 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 42. As 

causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua 

competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na 

forma da lei. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição 

Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste 

Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária 

e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. [2]. Vide: CIA n. 

0017918-78.2016.8.11.0000

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8020 Nr: 676-35.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - 

SANECAP, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CAB CUIABÁ S/A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9494, Fernanda Cristina Perin Câmara - OAB:17.014, Gisela 

Alves Cardoso - OAB:7725, Joanir Maria da Silva - OAB:2.324, Paulo 

Emílio Magalhães - OAB:3.632

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 495/543.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 5330-83.2011.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência 

do Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS

INTIMANDO: Réu(s): Kelton Richer da Silva Freitas, Cpf: 02383504106, Rg: 

18488412 SSP MT Filiação: Devaldo Gonçalves de Freitas e Suely 

Marques da Silva, data de nascimento: 01/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, borracheiro, Endereço: Rua Floriano Figueiredo, Nº 

324, Bairro: Novo Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimação do réu KELTON RICHER DA SILVA, para a sessão 

do Tribunal do Júri designada para o dia 23/07/18 às 13H30MIN.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc.Defiro o pedido de fls. 1473, porquanto 

instruído com atestado médico que comprova a impossibilidade do réu 

Kelton Richer da Silva Freitas, de comparecer ao julgamento designado.Em 

decorrência, redesigno o ato para o dia 23 de julho de 2018, às 

13h30min.Intimem-se.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, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de julho de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 306385 Nr: 5330-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS, 

ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA, HERICKSON ALVES GUIMARÃES, 

O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - 

UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COORDENADOR DO NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. LUCIANO AUGUSTO NEVES, 

OAB/MT 12012, defensor do acusado Kelton Richer da Silva Freitas, que 

foi redesignado para o dia 23 de julho de 2018 às 13H30min, para a 

realização do Julgamento do acusado, pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465854 Nr: 5702-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO, para devolução dos autos nº 

5702-22.2017.811.0042, Protocolo 465854, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

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:ADVOGADOS P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB/MT 11192

DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB/MT 2863

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

10/08/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 517819 Nr: 10051-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE STAHL, IZAIAS DIAS DE MOURA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB:9994-B/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 DO CPP

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DRA. RUBIA FERRETTI VALENTE - OAB/MT 9994-B

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.: 510905 Nr: 3560-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR MORAES DE LIMA, HYGOR 

SIQUEIRA MAGALHÃES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. CLEOMAR FERREIRA SILVA - OAB/MT 15495-B

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:

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 375050 Nr: 16300-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES WENDER DA SILVA STROPA, 

MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE, WALISON ALVES 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Intimo o advogado Dr HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ, OAB-MT 

N°4344/A, defensor do réu Walison Alves Cabral, para, no prazo legal, 

apresentar as Razões do Recurso de Apelação.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484650 Nr: 24337-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIAO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19681/O

 Certifico que, nesta data, impulsiono os presentes autos e INTIMO a 

defesa do acusado RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA, para que 

apresente alegações finais no prazo legal.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 509654 Nr: 2409-10.2018.811.0042

 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): THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Certifico que, nesta data, impulsiono os presentes autos e INTIMO a 

defesa da acusada, para que apresente alegações finais no prazo legal.

Nada mais.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 468655 Nr: 8579-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS TRINDADE, 

ARNALDO SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO M. SCALOPPE - 

OAB:19.531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JR - OAB:21.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Querelante comprovar o pagamento das diligências para 

intimações dos Querelados, bem como manifestar acerca da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 161155 Nr: 8486-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIL SINFRONI MONTEVECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936/MT

 Intimação para a Dra. PRISCILA FERREIRA GALENO, OAB nº 13936, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão, conforme disposto no item 2.10.1 da CNGC e demais 

penalidades previstas em lei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473742 Nr: 13643-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS, Cpf: 

52355128120, Rg: 20040180, Filiação: Lindinalva Vitoria de Oliveira e 

Idalino Rodrigues Novais, data de nascimento: 05/07/1973, brasileiro(a), 

natural de Serra Dourada-BA, convivente, autonomo/taxista, Telefone 65 9 

9257-7778. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Lindnaldo de Oliveira Novais, pela prática do crime tipificado no 

artigo 306 da Lei 9.503/97.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Desde logo, CANCELO a audiência 

destinada ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do 

processo, designada para o dia 03/04/2018 às 14:00 horas.Considerando 

que o(a) acusado(a) Lindnaldo de Oliveira Novais não foi encontrado(a) 

nos endereços fornecidos pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para a apresentação de resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o número legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Consigno que o prazo para da defesa começará a fluir a partir 

do comparecimento pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído 

(CPP, artigo 396, parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os 

autos conclusos para suspensão do processo e do prazo prescricional 

(CPP, artigo 366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353160 Nr: 14650-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA - 

CISC NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIRO SOARES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDOMIRO SOARES MARQUES, 

Filiação: Domingas Soares Marques e Jose Manoel Marques, brasileiro(a), 

casado(a), sindicalista, Telefone 3665 6103. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Claudomiro Soares Marques, pela prática do crime descritos nos 

artigos 303, c/c artigo 291, § 1º, inciso I, da Lei 9.503/97, na forma do 

artigo 70, do Código Penal.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Cite-se o réu por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias.2. 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 05 (cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.3. O prazo para da defesa começará a 

fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor 

constituído.4. Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, desde 

já, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

nos termos do art. 366 do CPP.5. O processo deverá ficar suspenso até 

07.07.2025, quando, então, voltará a correr o prazo prescricional, que se 

findará após o decurso do mesmo prazo da suspensão, contado daquela 

data, ultimando-se a prescrição, portanto, em 15.02.2025.6. Deixo de 

decretar a prisão preventiva do acusado, uma vez que não se encontram 

presentes nenhum dos requisitos de admissibilidade descritos no art. 313 

do CPP.7. Ciência ao Parquet.8. Na sequência, arquivem-se os autos, sem 

baixa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Allan Francisco Silva Campos Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 142080 Nr: 9134-30.2009.811.0042

 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): JEAN CARLOS FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN PETERSON DE 

CAMARGO - OAB:18102/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que o réu foi devidamente citado (fl. 556) e intimado para o 

presente ato (fl.558) e não compareceu, decreto sua revelia e nomeio o 

advogado Dr. Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior para atuar em favor do 

acusado, já que seu advogado também não se fez presente.

 Abra-se vista ao Ministério Público para, no prazo de 5 dias, indicar 

endereço atualizado da testemunha Alexandro.
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Após, tragam conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 481844 Nr: 21653-56.2017.811.0042

 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): EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT

 VISTOS ETC.

DEFIRO o prazo de 5 dias para a juntada de substabelecimento postulada 

pela defesa.

 Abram-se vistas às partes para, no prazo de 5 dias, manifestarem se têm 

diligências a requerer (art. 427 CPPM).

 Não havendo requerimentos, abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, 

apresentarem alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 513482 Nr: 6088-18.2018.811.0042

 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: REINALDO JORGE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que a despeito da emenda 

apresentada pelo autor, não foi juntada a cópia integral do procedimento 

administrativo disciplinar (PAD) levado a efeito contra o autor perante o 

Conselho de Disciplina.

Neste sentido, verifica-se dos autos eletrônicos que a última folha juntada 

do PAD é a de número 792 (fl. 1658) que encerra o quarto volume.

Deste modo, falta ser juntada a cópia do quinto volume, que provavelmente 

contém as defesas apresentadas no âmbito administrativo, o relatório 

conclusivo do Conselho, decisão final do Comandante da PMMT e 

eventuais recursos.

Desta feita, por entender imprescindível à escorreita análise da causa e 

prolação de sentença, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

dias, junte ao feito as cópias das demais folhas que do PAD que faltaram 

ser juntadas, até que seja completada sua cópia integral.

Após, conclusos.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 332007 Nr: 12440-02.2012.811.0042

 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): ARQUIMEDES FIGUEIREDO DIAS, CARLOS 

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista manifestação do Parquet à fl. 261v, CANCELO sessão 

designada à fl.255.

Intime-se a defesa 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.: 134261 Nr: 1479-07.2009.811.0042

 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): TEM.CEL. ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR, CAP.PM FERNANDO SCHULZ GALVÃO DA SILVA, 2º SGT PM 

MARCO ANTONIO DE BRITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT, RÔMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/MT

 VISTOS ETC.

Seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório dos réus será 

realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução. (STF. 

Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03.03.2016 – 

Info 816).

O extenso rol de testemunhas elencadas na denúncia impõe designação 

de mais de uma data para as oitivas.

Desta forma, primeiramente designo o dia 11.12.2018, às 13h30min, para 

posse do Conselho Especial e inquirição das testemunhas elencadas nos 

itens 1 a 6 do referido rol (fl. 15).

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 106386 Nr: 10748-41.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BATISTA PIRES, ODAILSON BATISTA 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. EDIBERTO VAZ 

GUIMARÃES - OAB-MT 9788 - OAB:, DR. FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB-GO 23787 - OAB:, EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - OAB:OAB/GO 

23.787

 Código: 106386

Vistos, etc.

Recebo o recurso interposto à fl.413.

Intime-se a defesa para que apresente as razões no prazo legal, e após, 

ao Ministério Público para que ofereça as contrarrazões também no prazo 

legal.

 Após, conclusos para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 46560 Nr: 1670-04.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAIXÃO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 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, no prazo legal, apresentar as 

razões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 160580 Nr: 7912-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FILHO - OAB:4330, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc;

Diante da Portaria n° 629/2018-PRES, que estabelece mudança no horário 

de expediente no dia 27.06.2018 (fl.321), redesigno a audiência para o dia 

11 de Julho de 2018, às 16h30.

Expeça-se o necessário, atentando-se ao disposto no parecer de fl.313.

Por fim, solicite-se infomação a respeito da Carta Precatória expedida à 

fls.264.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 524112 Nr: 16115-60.2018.811.0042

 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): MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ e do despacho de folhas 47, intimo o 

advogado da defesa da acusada para, no prazo legal apresentar defesa 

prévia aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 517828 Nr: 10060-93.2018.811.0042

 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): ROBERT SOLANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial acusatória em 

sede de alegações finais (fl. 88), entendo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo 

nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado ROBERT SOLANO DA SILVA 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/08/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 522828 Nr: 14846-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:9614

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa, DIVANEIDE 

DOS SANTOS BERTO DE BRITO OAB/MT 9.614, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente a resposta à acusação em favor do acusado.

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.: 501590 Nr: 40646-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SANTIAGO SILVA, UILSON 

JOSÉ PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - 

OAB:9869/O, LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - OAB:19540/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da expedição de carta precatória para a Comarca de Barra do 

Garças/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha Fábio Pacheco 

Rodrigues, para que possa acompanhar o cumprimento da missiva no 

Juízo Deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 115498 Nr: 2213-89.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL MESSIAS FERREIRA, RODOLFO 

MARANHÃO AYRES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, RICARDO 

SALDANHA SPINELLI - OAB:15204/MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC, impulsiono estes autos 

para intimar a Defesa para ratificarem, ou retificarem, as alegações finais 

apresentadas, tendo em vista a apresentação dos laudos periciais, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 518587 Nr: 10823-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ANGELA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências deste 

Juízo, em razão de que este Magistrado, em substituição ao Dr. Marcos 

Faleiros, estará presidindo as audiências de custódia que se realizarão na 

presente data, conforme disposto na Portaria nº 451/2017 – GRH – FC, 

REDESIGNO o ato agendado nos autos (fls. 10) para o dia 08/08/2018, às 

15h30min.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 189 de 408



Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517175 Nr: 9498-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19124/O

 DETERMINANDO a IMEDIATA SOLTURA de ODENIL DA SILVA MIRANDA, 

brasileiro, solteiro, pintor, portador do RG nº 2349246-5 SSP/MT, data de 

nascimento: 23/09/1975 na cidade de São Pedro da Cipa/MT, filho de Ana 

Rosa da Silva e Ascendino Miranda, atualmente recolhido no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá.Cópia da presente servirá como ALVARÁ DE 

SOLTURA, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça de plantão, colocando o 

Indiciado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Antes da 

soltura do indiciado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA sobre o 

conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não 

sendo localizada, PROCEDA-SE A IMEDIATA SOLTURA DO 

INDICIADO.Ademais, considerando a necessidade de se proteger a vítima, 

MANTENHO as MEDIDAS PROTETIVAS outrora deferidas em favor da 

vítima no feito de id. 517265, e ADVIRTO o Indiciado à cumpri-las, sob 

pena de novo decreto da prisão preventiva.Ainda, a fim de efetivar o 

cumprimento das medidas protetivas, fixando como medida alternativa ao 

cárcere, DETERMINO a MONITORAÇÃO ELETRÔNICA com entrega de 

botão de pânico para a vítima (não podendo retirar ou deixar que alguém 

retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 03 

(três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho 

não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou 

qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que 

alguém os danifique). Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via 

DJE.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 06 de julho de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517265 Nr: 9558-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19.124/MT

 Vistos.

Consigno que o pedido de revogação da prisão preventiva do requerido foi 

analisado no feito em apenso de id. 517175.

No mais, DEFIRO o pedido da Defesa de fl. 31 e REDUZO para 100 (cem) 

metros o limite de distância de proibição de contato do requerido com a 

vítima, restando MANTIDAS as demais Medidas Protetivas.

Intime-se a vítima.

Intime-se o requerido através de seu avogado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 498889 Nr: 38050-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - 

OAB:21893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 498889

VISTOS.

Considerando a manifestação ministerial retro, DETERMINO o apensamento 

aos autos n. 37212-53.2017.811.0042 (Cód. 498057).

Após, RETORNEM-SE os autos com vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de junho de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 520133 Nr: 12205-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JRRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILBENE DE SANTANA SILVA - 

OAB:15.927/0

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas 

apresentado pelo Requerido.Ademais, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 31/07/2018 às 13h00min.Intime-se a vít ima 

pessoalmente.Intime-se o requerido, através de sua advogada, via 

DJE.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.Cumpra-se. 

Às providências.Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 527599 Nr: 19529-66.2018.811.0042

 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: KLDS, NRDM, KLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA e, sopesando o binômio 

necessidade/possibilidade no caso em tela, não dispondo de maiores 

elementos neste momento de cognição sumária, FIXO ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS no importe de 02 (dois) salários mínimos, o que equivale 

atualmente a R$ 1.908,00 (um mil novecentos e oito reais), a fim de 

atender as necessidades básicas da menor.O referido valor deverá ser 

depositado até o dia 10 de casa mês, na conta bancária da requerente, a 

qual deverá ser informada nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias.Outrossim, para se evitar duplicidade, REVOGO os alimentos 

provisionais fixados na Medida Protetiva de id. 506587. Traslade-se cópia 

da presente decisão para o feito de id. 506587.Ainda, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas, no prazo 

de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar.DESIGNO 

Audiência de Conciliação para o dia 28/08/2018 às 15h30min, nos termos 

do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC/2015.Consigno que referida 

audiência de conciliação será presidida por esse Magistrado, 

esclarecendo as partes às vantagens da autocomposição do litígio e 

realizando os procedimentos necessários a busca do consenso, 

conforme previsto no Provimento nº 09/2016 – Conselho da Magistratura 

do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os procedimentos para 

designação de audiências de conciliação e mediação nos termos do Novo 

Código de Processo Civil.CITE-SE/INTIME-SE o requerido dos termos da 

presente demanda, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

salientando que de Guarda Provisória, intimando-se a requerente para sua

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 190 de 408



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321651 Nr: 655-43.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Certifico, para os devidos fins, que em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara estar de licença médica, resta prejudicada a realização da audiência 

outrora designada nestes autos.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91359 Nr: 131-75.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MHNA, GdFNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Aparecido Souto - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B MT

 Assim, diante do exposto, e nos termos do artigo 213 do ECA e defiro o 

pedido de 167/167v determino que:

a) Intime-se a PGE com o envio dos autos em carga para que tome ciência 

que há débitos pendentes de pagamento referente a unidade consumidora 

nº. 6/2518041-5, instalada na casa da criança Mateus Henrique Noronha 

Amorim, para que no prazo de 5(cinco) dias informe se já realizou o 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser realizado o bloqueio judicial de 

verbas públicas.

b) Em seguida, decorrido o prazo intime-se a Energisa por intermédio do 

advogado constituído para que informe se houve a quitação das faturas 

de energia elétrica pendente de pagamento.

c) Havendo informação de que não houve o pagamento das faturas de 

energia elétrica, proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, na conta Estado 

de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao 

Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, para pagamento das faturas de 

energia elétrica da unidade consumidora 6/2518041-5, referente aos 

meses de:

• Novembro/2017,

• Dezembro/2017,

• Janeiro/2018,

• Fevereiro/2018, conforme Histórico de fls. 168.

d) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser 

imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil 

S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio;

c) Após, venham-me conclusos para expedição de Alvará;

d) Com a expedição do alvará, intime-se a Energisa para que apresente no 

prazo de 48h00, quitação de débito das faturas de energia elétrica 

conforme recebimento do alvará.

e) Em seguida, dê-se vistas a Defensoria Pública, Ministério Público e PGE 

com o envio dos autos em carga.

f) Diga o Ministério Público requerendo o que entender devido.

g) Após, voltem-me conclusos.

h) Publique-se para ciência do advogado Evandro C Alexandre dos Santos 

OAB/MT 13.431-B.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 99359 Nr: 3094-22.2016.811.0063

 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): ASDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3094-22.2016.811.0063 Código 99359

Procedimento: Investigatório de Ato Infracional

Vistos.

O Ministério Público pugna pelo cumprimento do oficio expedido de fl. 325, 

ao qual este Juízo reitera o oficio de n.º 1378/2017, remetido em 07 de 

junho de 2017.

A Delegacia Especializada do Adolescente – DEA na fl. 328 solicita dilação 

de prazo para seu cumprimento, em razão do Escrivão responsável pelo 

procedimento em questão, estar em gozo de férias.

 Pois bem, DEFIRO o pleito ministerial de fl. 327, DETERMINO que seja 

reiterado o oficio de fl. 325, a fim de que a Autoridade Policial no prazo 

improrrogável de 10 (cinco) dias adote as diligências necessárias para 

cumprimento da manifestação de fls. 260/262.

Por fim, considerando que o requerente Diego Henrique Correa Alves não 

fora encontrado no endereço acostado aos autos (certidão de fl. 320), 

DETERMINO que o mencionado requerente seja intimado por meio de seu 

advogado constituído (Procuração de fl. 278) para dar cumprimento ao 

item “a” da cota ministerial de fl. 299.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

Juizado da Infância e Juventude

Edital

EDITAL N. 003/2018/JIJ/DIR

O Excelentíssimo Juiz de Direito e Dirigente Administrativo da Justiça da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07.03.2014, 

nos termos do Edital N. 001/2018/JIJ, disponibilizado na edição n. 

10257/2018 do Diário de Justiça Eletrônico – DJE em 16/05/2018, páginas 

286 e 287 e no caderno de anexos da mesma edição do DJE, torna público 

o resultado final dos candidatos aptos no processo seletivo com a 

finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Assistência Social 

e Psicologia para as Varas Especializadas da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá.

E para que chegue ao conhecimento de todos, publique-se o presente 

edital.

Cuiabá, 06 de julho de 2018.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

Juiz de Direito Dirigente Administrativo da Justiça da Infância e Juventude 

de Cuiabá.

* Anexo I – Edital N. 003/2018/JIJ/DIR completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Decisão

Processo Seletivo N. 001/2018/JIJ/DIR

 Considerando que alguns candidatos ainda possuem tempo restante de 

credenciamento para cumprir superior a sessenta (60) dias, entendo não 

ser permitida a participação dos mesmos no referido certame, uma vez 

que em sendo um dos selecionados irão de forma transversal burlar as 

regras do contrato de credenciamento em vigência que delimita um 

contrato por um período de dois (2) anos, admitida uma única prorrogação 

por igual período (art. 2º do Provimento N. 6/2014/CM) e lhes sendo 

autorizada a participação no novo credenciamento, ainda com contrato 

vigente é o mesmo que aumentar/prorrogar o tempo de credenciamento 

que esta estabelecido nas normas que regem o processo seletivo.

 Dessa forma, indefiro a inscrição e consequentemente desclassifico do 
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processo seletivo N. 001/2018/JIJ/DIR para credenciamento pessoas 

físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia para as Varas 

Especializadas da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, os 

candidatos relacionados no Anexo I da presente decisão.

E para que chegue ao conhecimento de todos, publique-se a presente 

decisão.

Cuiabá, 05 de julho de 2018.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Juiz de Direito.

Dirigente Administrativo da Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá

* O Anexo I completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 53810 Nr: 3809-21.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Suzuki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: antonio carlos rezende - 

OAB:12.432/MT

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, requerer o que de 

direito, bem como, juntar cálculo atualizado do débito.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 13931 Nr: 2088-73.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pucca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Cesar Teixeira Montenegro, Pedro dos 

Santos Montenegro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra de Moura Nogueira - 

OAB:6844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO ZILIO - 

OAB:6507

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, 

processo 1661/2004 (CÓDIGO 13931) – Número original 

2088-73.2004.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010021-74.2004.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 07 de Julho de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 55790 Nr: 5793-40.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Pessôa - OAB:6734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Ato 

Ilícito, cujos autos, ainda físicos, não foram despachados no decorrer da 

correição/2017.

Inspecionados, portanto, nesta oportunidade, da qual aproveito para 

determinar que o presente processo seja digitalizado e inserido no sistema 

PROJUDI, conforme, aliás, ordenado na Portaria n.001/2016, de 15 de 

agosto de 2016, baixada pelo Excelentíssimo Dr. Emerson Luís Pereira 

Cajango, Juiz de Direito, à época, em substituição legal na coordenação do 

2º JEC.

 Defiro o pleito de fl. 125.

Proceda-se a baixa no sistema RENAJUD conforme requerido.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cuiabá, 11 de junho de 2018.

Wladymir Perri

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 55790 Nr: 5793-40.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Pessôa - OAB:6734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis, cujos autos, ainda físicos, 

não foram despachados no decorrer da correição/2017.

Inspecionados, portanto, nesta oportunidade, da qual aproveito para 

determinar que o presente processo seja digitalizado e inserido no sistema 

PROJUDI, conforme, aliás, ordenado na Portaria n.001/2016, de 15 de 

agosto de 2016, baixada pelo Excelentíssimo Dr. Emerson Luís Pereira 

Cajango, Juiz de Direito, à época, em substituição legal na coordenação do 

2º JEC.

 À conclusão, após, para análise do pedido de fls. 169/170.

Cumpra-se e prossiga, observando as prescrições legais e instruções 

normativas.

Cuiabá, 11 de junho de 2018.

Wladymir Perri

Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Pereira de Souza

 Cod. Proc.: 10245 Nr: 151-55.2005.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA CLÁUDIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL RAMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo estipulado na certidão de fls. 150, e a 

parte reclamante não se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 14172 Nr: 515-56.2007.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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: RUY COELHO DE BARROS, GRACE ADELE BADRE 

TEIXEIRA, DARCY AVELINO GOMES DA SILVA FILHO, CLÉA DE CAMPOS 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cléa de Campos Borges - 

OAB:0681, Darcy Avelino Gomes da Silva Filho - OAB:3242, Grace 

Adele Badre Teixeira - OAB:1668, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Helena Grings - 

OAB:8361

 CERTIFICO, NOS TERMOS DA SEÇÃO: 10 - ARTIGO- 431 DA CNGC, 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE, QUE 

ATUALMENTE ESTÁ COM A CARGA DO PROCESSO, PARA A EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS RESPECTIVOS AUTOS, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL 

DE 03 (três) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO, SOB PENA DE PERDER 

O DIREITO Á VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE Á 

METADE DO SALÁRIO-MINIMO E COMUNICAÇÃO Á SEÇÃO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 122034 Nr: 3100-95.2017.811.0062

 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: Genilson das Graças Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Greiciane Aparecida Alce Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirella Miranda - OAB:OAB/MT 

19.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que enviei este andamento para publicação com a finalidade 

de intimação da advogada do Querelante, Dra. Mirella Miranda , OAB/MT 

19787, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, às fls. 51. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 1148-47.2018.811.0062

 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: Thyago Jorge Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Paolla Ravagnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmila Rodrigues - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. LUDMILA RODRIGUES - OAB/MT 

12.503 (ADV. DO QUERELANTE - THYAGO JORGE MACHADO), PARA 

TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE FOLHA N. 33. DESPACHO/DECISÃO: 

"Visto. DEFIRO a cota do Ministério Público e DETERMINO a intimação do 

patrono da querelante para regularizar sua representação, sob pena de 

perempção e extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos 

dos Art. 44 e 61, ambos do Código de Processo Penal c/c Art. 107, IV, do 

Código Penal. A seguir, com ou sem a juntada da regularização, 

certifique-se e renove-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se.". 

AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO. É O QUE TENHO A CERTIFICAR - 

ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003214-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de que junte aos autos comprovante de endereço, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA 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: 1000145-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CAPISTRANO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO: "(...) Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em 

julgado e intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito. Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES DE SOUZA & ALVES DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Diante disso (...). Não comprovada à quitação, certifique-se o 

trânsito em julgado e intimem-se as partes para requererem o que 

entenderem de direito. Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, 

arquive-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: 1001075-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZANA SEBASTIANA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

MARIUSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

NIVALDA SA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Diante disso (...) Não comprovada à quitação, certifique-se o 

trânsito em julgado e intimem-se as partes para requererem o que 

entenderem de direito. Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, 

arquive-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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000730-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. 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: 1001195-61.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO DE SOUZA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes recorrentes para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito .” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500689-16.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGENESIO LEITE DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando que o valor atualizado do débito 

supera o limite para pagamento por meio de RPV, expeça-se o precatório. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003032-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MED FISIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 

HOSPITALAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

QUEZIA FAUSTINO DA COSTA MIRANDA OAB - 427.817.011-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 30/08/2018, Hora:11:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505415-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZA LUZIA DA SILVA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

MARAIZA DA SILVA PAIXAO OAB - MT11501/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: 

0505415-96.2015.8.11.0001. REQUERENTE: LEIZA LUZIA DA SILVA 

PAIXAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento da sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso o descumprimento se perdure, deverá a 

parte autora juntar prescrição médica atualizada do fármaco e, no mínimo, 

03 (três) orçamentos do medicamento pleiteado, devendo levar em 

consideração o princípio ativo, com a informação da marca/laboratório que 

está sendo orçada, devendo apresentar as diversas marcas existentes 

no mercado e com quantidades variadas por embalagem, com informações 

dos dados bancários da farmácia e o número de C.N.P.J., no prazo de 10 

(dez) dias. Após, renove-se a conclusão. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001506-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 28/08/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500851-74.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente 

no valor total de R$ 20.387,92 (vinte mil trezentos e oitenta e sete reais e 

noventa e dois centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em 

relação aos honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 
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40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 22 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: 1001239-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DELAMONICA CORREA (REQUERENTE)

JOELSON GERALDO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:13/09/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO BATISTA DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: “(...) Deste modo, REJEITA-SE a preliminar alegada pela parte 

reclamada, e RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição da pretensão 

autoral, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil/2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, 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: 1002557-64.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido requerido, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95.Publicada no 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BORGES RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descrito na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. 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.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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002520-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JULIANO DE JESUS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar 

a parte reclamante, 03 (três) meses a titulo de Licença Prêmio convertida 

em pecúnia referente ao exercício do quinquênio de 2010/2015, bem como 

o terço constitucional das férias integrais de 2014, considerando para o 

cálculo o valor do vencimento do mês anterior à propositura da ação, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor da 

execução ao teto dos Juizados Especiais. De consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de maio de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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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: 1001294-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ROSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RONDON OURIVES OAB - MT4998/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/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, 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: 1017159-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 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: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:13/09/2018, Hora: 09:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: 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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1025022-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Por fim, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os demais pedidos 

e, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 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: 1001585-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEGO CURSOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT0008890A-A 

(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: 

1001585-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEGO CURSOS EIRELI - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Retifique a 

secretaria o polo passivo no sistema PJe para fazer constar o ESTADO DE 

MATO GROSSO e respectivos dados corretos para propiciar a citação 

válida. Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que 

se manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de 

tutela provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001239-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DELAMONICA CORREA (REQUERENTE)

JOELSON GERALDO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

13/09/2018 , Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Recebe-se a emenda da inicial de ID: 13647625.Designe-se audiência 

de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva .Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019643-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PELLISARI VIANA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT quanto a restituição do valor pago a titulo de dano material, 

referente a valores descritos no prontuário dos veículos em 2015, 

pertencentes a parte reclamante, especificado na peça inicial, e 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas e 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. 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. Preclusa a 

via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. 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: 1002817-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINHA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva da 

parte reclamada, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

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 

9.099/1995 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. Cuiabá-MT, 27 

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: 1000870-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON ALVES PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/09/2018, Hora:10:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000871-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDROSO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/09/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000873-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/09/2018, Hora:10:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003427-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 
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13/09/2018, 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. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000874-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/09/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000875-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELSO MARTINS PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:13/09/2018, Hora: 11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007058-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SOARES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

13/09/2018, 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: 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: 1000889-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/09/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000918-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIRLEY ROCHA SANTANA BERTULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/09/2018, Hora: 11:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035781-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORACY JOAQUINA DA ROCHA ALMEIDA (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: 

13/09/2018, 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 o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000919-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/09/2018, Hora: 11:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1032045-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: 

13/09/2018, 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. 

Processo com erro no cadastramento. Proceda o senhor gestor a 

retificação da classe processual no PJe. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CAMPOS DUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/09/2018, Hora: 12:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER NOLASCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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: 16 

de agosto de 2018, Hora: 10:30, 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: (...) Por tais razões e circunstâncias, preenchidos os 

requisitos legais, DEFERE-SE a tutela provisória, limitada ao teto do juizado, 

e determina-se ao requerido INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO que autorize o exame de 

pesquisa de microdeleções e microduplicações por técnica CGFHArray, 

conforme prescrição médica, a ser realizada por médico credenciado ao 

MT Saúde, na parte autoraROGER NOLASCO DE SOUZA C.P.F. 

022.977.561-60, incapaz, representado por sua mãe, Sra. MARIA 

APARECIDA VAZ DE SOUZA, CPF. N. 20589409115, dentro de 05 (cinco) 

dias, mediante comprovação nos autos, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser fixada pelo Juízo. (...)" OBSERVAÇÃO: O 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: 1000922-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEGENIVAN ALMEIDA BRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, Hora: 08:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDESIO MORAES DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:18/09/2018, Hora: 08:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1035872-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

18/09/2018, Hora: 08:40, 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. 

Informações no agravo prestadas nesta data. Mantém-se a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a designação da 

sessão de conciliação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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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: 1000925-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, Hora: 9:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000927-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/09/2018, Hora: 09:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000933-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:18/09/2018, Hora: 09:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (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: 

18/09/2018, Hora: 09:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

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: 1000934-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:18/09/2018, Hora:09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001606-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIEDA REZENDE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIEDA REZENDE BRITO OAB - MT12816/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (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: 

1001606-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LIEDA REZENDE BRITO 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR que a parte autora LIEDA 

REZENDE BRITO promove em desfavor de LOJAS RIACHUELO SA. É o 

sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém 

competência para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo 

figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente 

listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado LOJAS 

RIACHUELO SA não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 
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40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 223, DE 04 DE JULHO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO as disposições da Lei 6015/1973 e o que trata o artigo 13 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso Foro Extrajudicial;

CONSIDERANDO as disposições do artigo 80, II e 86 do Código de 

Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso, resolve;

Artigo 1º - Alterar a Portaria 191/2018 de 15 de junho de 2018, para fazer 

constar a realização de Correição Ordinária nos Cartórios Extrajudiciais do 

Segundo Ofício, Boa Vista e de Paz de Vila Operária desta Comarca, da 

forma seguinte:

Data: 27/07/2018, das 13:30 às 18 horas.

Cartório do 2º Ofício – Tabelionato e Registro Civil de Pessoas Naturais;

Cartório de Boa Vista – Tabelionato e Registro Civil de Pessoas Naturais;

Data: 19/07/2018, das 13:30 às 18 horas.

Cartório de Vila Operária – Tabelionato e Registro Civil de Pessoas 

Naturais;

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 233, DE 09 DE JULHO DE 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO a indicação mencionada no expediente 436/2017 do 

Tabelião e Oficial do Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis de 

Rondonópolis;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do recurso administrativo 

– 08/2018 – CIA 0033817-48.2018.8.11.0000 – da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, resolve;

Artigo 1º - NOMEAR a Sra. ROSÂNGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, 

portadora do RG n. 069.196-SSP/MT e do CPF 109.048.081-49, como 

Tabeliã e Oficial Substituta do Cartório do Primeiro Tabelionato e Registro 

Geral de Imóveis de Rondonópolis.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 232, DE 09 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Conceder a servidor a Flávia Regina Souza Pereira, matrícula 

nº 14223, (40) quarenta dias de licença prêmio, no período de 09 de julho 

a 17 de agosto de 201 8, referente ao quinquênio de 2013 a 2018.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 231, DE 09 DE JULHO DE 20 18

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, João Francisco Campos de Almeida, por 

intermédio do Ofício nº 037-2018-Gab. datado de 04.07.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Rodrigo Costa Dias da Costa, portador da 

Cédula de Identidade RG - 14576996 SSP- MT, cadastrado no CPF 

035.717.161-67, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 230, DE 09 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, João Francisco Campos de Almeida, por 

intermédio do Ofício nº 037-2018-Gab. datado de 04.07.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Aldemar Mateus Soares, portador da Cédula 

de Identidade RG - 14269686 SSP- MT, cadastrado no CPF 

959.468.611-15, para exercer o cargo de Assessor Técnico Jurídico, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 229, DE 09 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Siderlei Belão de Magalhães, matrícula nº 

8453, como Gestora Judiciário , na 5ª Vara Cível, no período de 29 de 

junho a 13 de julho de 201 8, em razão do usufruto de folgas 

compensatórias da servidora Solange Berbert Satlher, matrícula nº 1531.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 227, DE 06 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito em substituição da 4ª Vara Criminal , João Francisco Campos de 

Almeida, por intermédio do Ofício nº 036-2018-Gab. datado de 03.07.2018, 

resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 10 de julho de 201 8, a servidor a Mayara 

Santos Vicente, matrícula 37057, portadora da Cédula de Identidade RG - 

2185396-7 SSP-MT, cadastrad a no CPF 050.499.741-60, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 4ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003280-14.2016.8.11.0003

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:

KENKO FLEX COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DE COLCHOES 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

4980417.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1005791-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006746-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

GUILHERME VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar a distribuição da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003099-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de Prazo Certifico que deixei de 

expedir o alvará deferido na decisão ID 13147898, tendo em vista que a 

procuração ID 2940878 não atende o disposto no Provimento 19/2011 

CGJ. RONDONÓPOLIS, 9 de julho de 2018. JULIANA MARTELLO DO 

AMARAL PAULISTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 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) 34106000

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 892871 Nr: 2734-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI E ASSMANN - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 Do advogado da parte Embargada da decisão de fls. 83/84 e verso 

transcrita a parte final: "... Desta feita, não vejo como possa vingar a 

pretensão posta à liça. Por isso tudo, hei por bem INDEFERIR os pedidos 

de antecipação de tutela suplicados na inicial. Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 20 de agosto de 2018, às 

09h00min, no CEJUSC. Recebo os embargos, para discussão, 

determinando a suspensão do processo principal, no que tange à penhora 

realizada às (fls.288/291 dos autos 571-86.2017 – Código 852347), a qual 

corresponde a importância de 1.908.560Kg (um milhão, novecentos e oito 

mil, quinhentos e sessenta quilogramas) de milho in natura, até ulteriores 

deliberações deste juízo (arts. 297, 300 e 678, CPC). Cite-se o embargado, 

para contestar, no prazo de (15) quinze dias, consignando-se que não 

contestando o pedido, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial (Art. 679, CPC). Quando da citação deverá ser observado o 

disposto no art. 677, §3º, CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 10 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível ".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893999 Nr: 3144-63.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:19989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 Do advogado do Embargado da decisão de fls. 107/108 e verso transcrita 

a parte final: "... Desta feita, não vejo como possa vingar a pretensão 

posta à liça. Por isso tudo, hei por bem INDEFERIR os pedidos de 

antecipação de tutela suplicados na inicial.

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 20 

de agosto de 2018, às 08h00min, no CEJUSC. Recebo os embargos, para 

discussão, determinando a suspensão do processo principal, no que 

tange à constrição dos veículos descritos e caracterizados nos autos, 

nos termos do item ‘II’ de (fls.14/15), permanecendo a restrição de 

transferência, incluída via Sistema Renajud, até ulteriores deliberações 

deste juízo (arts. 297, 300 e 678, CPC). Cite-se o embargado, para 

contestar, no prazo de (15) quinze dias, consignando-se que não 

contestando o pedido, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial (Art. 679, CPC). Quando da citação deverá ser observado o 

disposto no art. 677, §3º, CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 10 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível'.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 894468 Nr: 3302-21.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:30196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 Do advogado do Embargado da decisão de fls. 183/184 e verso transcrita 

a parte final: "...Por isso tudo, hei por bem INDEFERIR os pedidos de 

antecipação de tutela suplicados na inicial. Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 20 de agosto de 2018, às 

08h30min, no CEJUSC. Recebo os embargos, para discussão, 

determinando a suspensão do processo principal, no que tange à 

constrição dos veículos descritos e caracterizados nos autos às 

(fls.07/09), permanecendo a restrição de transferência, incluída via 

Sistema Renajud, até ulteriores deliberações deste juízo (arts. 297, 300 e 

678, CPC). Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de (15) quinze 

dias, consignando-se que não contestando o pedido, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC). Quando da 

citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, CPC. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 10 de maio de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível ".

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003058-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURECI MARIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida ID 14055458, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005404-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERENTE)

SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA SALES (REQUERIDO)

ADRIANO SALES (REQUERIDO)

AURELIO MARCOS SALES (REQUERIDO)

DORGIVAL SALES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida ID 14034852, ID 14035942 e ID 14039455, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714304 Nr: 9495-62.2012.811.0003

 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: JOSÉ MORAES FILHO, TEREZINHA APARECIDA 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DE MATOS SILVA 

ZANON - OAB:OAB/DF 28.224, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE LIMA 

ROSSONI, para devolução dos autos nº 9495-62.2012.811.0003, Protocolo 

714304, 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.: 739973 Nr: 1969-73.2014.811.0003

 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: VALDECI SINEI DE CARVALHO- ME, VALDECI SINEI DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

INDUSTRIA DA CONSTRUCAO...

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 1969-73.2014.811.0003, 

Protocolo 739973, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 732455 Nr: 12663-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL RECON, SHINERAY 

MOTOS (GP MOTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOSIN - OAB:86925, 

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255 OAB/PE, 

PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 Intimação do procurador da parte requerida Dr. ANTONIO DE MORAES 

DOURADO, do r. despacho de fls 104 a seguir transcrito:Vistos etc. 

Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.Registro, por 

oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de criar ambiente 

adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais constitui 

providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, consoante 

inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo Código de 

Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e seguintes), os 

quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições contidas na elogiosa 

Resolução n.º 125/2010/CNJ.Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17h, a ser 

presidida por esta magistrada.Consigno, por oportuno, que, considerando 

que o processo em exame não demanda produção de novas provas, 

reclamando julgamento antecipado da lide, NÃO SENDO OBTIDA 

CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA 

ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 345385 Nr: 864-76.2005.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO BULSING DA SILVA, CELINA SILVA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thales Rezende Lange de 

Paula - OAB:11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se a 

respeito do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816937 Nr: 1898-03.2016.811.0003

 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): RENATA DE MORAES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 48/49, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815927 Nr: 1520-47.2016.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 48/49, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770999 Nr: 2659-68.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MARTINS DA SILVA, DEUSELITE DA SILVA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST - SERVIÇOES ELÉTRICOS LTDA, CEMAT - 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, SILVAN SOUZA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:9.084-A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a Dra. ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS, OAB/MT nº 13.620/MT, para no prazo de 03 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob pena 

de busca e apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e 

multa correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade 

com o artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743685 Nr: 4188-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVONETH G DA SILVA COSMETICOS ME, 

NIVONETH GABRIEL DA SILVA, PAULO FERNANDES SORAIVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 60/61, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004089-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JOAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004089-33.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GERALDO JOAO DA COSTA REQUERIDO: GD COMERCIO 

DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

ALUGUEIS PROVISÓRIOS ajuizada por GERALDO JOÃO DA COSTA em 

desfavor de GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, ambos 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que, por 

força da sentença homologatória de acordo proferida no dia 14/03/2017, 

nos autos da ação ordinária de resolução da sociedade de número 

3796-39.2013.811.0041 (Código 797419), que tramita na Nona Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá-MT, o requerente não mais faz parte do quadro 

societário da empresa requerida desde 14/03/2017. Aduz que, naquele 

processo, restou ratificado que o requerente é proprietário de 50% 

(cinquenta por cento) da matricula 24650, registrado na 1º CRI 

Rondonópolis-MT, que se encontra localizado na Av. Tiradentes, nº 2259, 

Rondonópolis-MT, ou seja, local em que a requerida encontra instalada. 

Sustenta que, como não existia contrato de locação entre as partes, o 

autor notificou a requerida para regularizar a situação ocupacional do 

imóvel do requerente, já indicando o valor mensal sugerido da locação em 

R$ 35.910,00, sendo que a parte do autor seria de R$ 17.955,00, de modo 

que os outros 50% pertencem à sócia da requerida. Relata que a 

requerida nunca pagou qualquer parcela do valor indicado e nem 

manifestou vontade de contratar, mas continua utilizando o referido imóvel. 

Ressalta que fez uma nova avaliação do imóvel por profissional 

competente, tendo sido constatado que o valor a ser cobrado de aluguel, 

para um imóvel do mesmo padrão e localização, é de R$ 33.000,00 (trinta e 

três mil reais). Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente o deferimento 

da tutela de urgência, a fim de que se proceda à fixação dos aluguéis 

provisórios para o requerente em 80% de R$ 16.500,00, ou seja, R$ 

13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a contar da citação do requerido. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a parte autora tenha 

trazido aos autos cópia da matrícula do imóvel, da notificação extrajudicial 

e da avaliação do bem, é certo que não há elementos seguros o suficiente 

para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda 

melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o 

pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Analisando a 

exordial, verifico que o imóvel objeto da lide é de propriedade do autor 

conjuntamente com a Sra. ROMILDA ALVES COSTA ELLER, consoante 

cópia da matrícula acostada ao ID 13504267, de modo que o arbitramento 

de aluguéis de forma unilateral, neste momento processual, constitui 

providência precoce. Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO 

DE ALUGUÉIS INDENIZATÓRIOS PELO USO DE COISA COMUM. TUTELA 

PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUÉIS INDENIZATÓRIOS. USO 

EXCLUSIVO DE BEM COMUM. LIMINAR. INVIABILIDADE. Na sistemática do 

CPC/15 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito 

material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que 

agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os 

provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos 

pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; e o pleito não está sujeito ao deferimento de 

plano. - Circunstância dos autos em que a medida antecipatória 

determinando o pagamento de indenização por uso exclusivo de coisa 

comum é providência precoce; e no ponto se impõe cassar a decisão 

recorrida. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 

70074448226, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/09/2017). “AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Para a concessão de 
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tutela de urgência, é necessário que fiquem evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Inteligência do art. 300 do NCPC. 2. Inviável o deferimento imediato do 

pedido de arbitramento de locativo pelo uso exclusivo de imóvel, quando a 

separação já ocorreu há vários anos, o réu impugna a propriedade da 

autora relativamente ao terreno e o valor do locativo por ela apresentado, 

sendo necessário que aportem aos autos maiores elementos de 

convicção. Recurso desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 

70073109050, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 16/08/2017). Não 

há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade 

do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante 

prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da 

disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência 

quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o 

julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco 

ao resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos 

os elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto 

no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 06 de setembro de 2018, às 

09h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 09 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA EURIPEDES DE QUADROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13344209, 

R$544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR 

SE O VALOR CONSTANTE NOS AUTOS SATISFAZ A OBRIGAÇÃO OU, 

EM CASO DE SALDO REMANESCENTE, JUNTAR DEMONSTRATIVO 

ATUALIZADO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13343021, 

R$544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000812-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO MALHEIROS RAMOS (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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13344495, 

R$544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008823-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES GOMES (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:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004046-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVACY ALVES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13344653, 

R$544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000403-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LIMA ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13368446, 

R$786,75 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003370-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDDI COUTINHO OAB - SP217182 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES GIF LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13368892, 

R$948,14 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BEATRIZ BARRETO SILVA KAHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE PESTANA OAB - MT0013758A (ADVOGADO)

TANARA MICHELI ANDERLE OAB - MT0016678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR (RÉU)

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001249-21.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O 

princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o 

princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in 

“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por 

artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito 

controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, 

justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua 

relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de julho de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BEATRIZ BARRETO SILVA KAHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE PESTANA OAB - MT0013758A (ADVOGADO)

TANARA MICHELI ANDERLE OAB - MT0016678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR (RÉU)

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002595-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002595-07.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-o com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003625-09.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Aduz, que 

em virtude disso, foi impedido de efetuar compras no comércio local, o que 

lhe ocasionou grande constrangimento, motivo pelo qual pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 
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a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome do autor de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 856,65 (oitocentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), até o trânsito em 

julgado da apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500, 00 (quinhentos 

reais). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. 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, 09 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008301-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIA PEREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008301-34.2017.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se que houve intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendia produzir, bem como intimação da autora para impugnar a 

contestação apresentada no mesmo despacho (Id. 12714383). Ocorre, 

que embora a certidão sob o Id. 13611273 ateste o decurso de prazo sem 

manifestação da ré em relação ao despacho retromencionado, vê-se que 

a impugnação apresentada pela requerente veio acompanhada de 

documentos. Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade dos 

atos processuais, determino a intimação da requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre a impugnação e documentos sob os 

Ids. 13417777, 13417779 e 13417780. Após, volte-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LOURENCO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000822-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

Mantenho a decisão constante no Id. 13131524, pelos seus próprios 

fundamentos. Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782608 Nr: 7255-95.2015.811.0003

 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: SIMONE XAVIER DE FIGUEIREDO, KLEBSON MARCIO 

DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO DE MORAES, INÊS 

OLIVEIRA DE MORAES, MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA, JANAINA ELIZA 

FRANQUINI, JOÃO MARTINS DO SANTOS, MIKAEL JUNIOR SILVA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 7255-95.2015.811.0003, 

Protocolo 782608, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882480 Nr: 11140-49.2017.811.0003

 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: SUELY FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE XAVIER DE FIGUEIREDO, KLEBSON 

MARCIO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 11140-49.2017.811.0003, 

Protocolo 882480, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 5144-08.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIA BORGES MARQUES, ADEVAIR FERREIRA 

MARQUES, RENATO AVELINO PIRES, MARIA ROSA OLIVEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:237773 SP, GABRIEL SPERANDINI SPEZI - OAB:384.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, 

IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA LIRA 

FALCO, para devolução dos autos nº 5144-08.1996.811.0003, Protocolo 

51585, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323455 Nr: 8576-88.2003.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA, IRAILDE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 8576-88.2003.811.0003, Protocolo 323455, 

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.: 838116 Nr: 8056-74.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLYVERSON DOS SANTOS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLYVERSON DOS SANTOS DOURADO, 

Cpf: 05759280180, 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.

 Despacho/Decisão: .Código nº 838116.Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação do requerido restaram infrutíferas e o parquet não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro do mesmo, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 07 de novembro 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.: 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 116, 

PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715366 Nr: 10640-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R PINHEIRO DE SOUZA DROGARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 100, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433674 Nr: 2340-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA, ANTONIO CARLOS CAMACHO, 

REGINA SOUZA AGUIAR CAMACHO, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781157 Nr: 11882-45.2015.811.0003

 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: PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - 

OAB:48203

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 54/101).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 866141 Nr: 5322-19.2017.811.0003

 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: GUIOMAR PEREIRA SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO TULIO ARAUJO BORGES 

- OAB:OAB/MG 11.9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 INTIMAÇÃO DO EMBARGADO, NA PESSOA DO ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE FLS. 39, PARA, 

QUERENDO, OFERECER IMPUGNAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816051 Nr: 1573-28.2016.811.0003

 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: EVERMONDO DE CARVALHO ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte APELADA (autora) para apresentar contrarrazões, caso queira, 

ao recurso de Apelação interposto às fls. 80/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724448 Nr: 5437-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANTONIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON FERTILIZANTES E DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA, ALINDO LONARDONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Certifico que torno sem efeito a intimação de fls. 137 em razão de erro 

material em seu conteúdo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 856389 Nr: 1925-49.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ BONESSO FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAR-SE SOBRE A PETIÇÃO DE FL. 19/21, NO PRAZO DE 15 

DIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006361-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARQUES DOS ANJOS (RÉU)

Outros Interessados:

EURICA CANDIDA GOUVEIA DIAS (CONFINANTES)

ARIDIO GONCALVES DIAS (CONFINANTES)

LUCIENE DA SILVA LIMA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 15 (quinze) DIAS DADOS DO 

PROCESSO: TIPO DE PROCESSO: [USUCAPIÃO ESPECIAL 

(CONSTITUCIONAL)] USUCAPIÃO (49) NÚMERO DO PROCESSO: 

1006361-34.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 CITANDO: 

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I e §4º do 

art. 1.071, ambos do NCPC, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel com 

240m², registrado na Matrícula nº. 15.987 no CRI de Rondonópolis-MT, 

situado na Avenida Rui Barbosa, 438, Vila Canaã, Rondonópolis-MT 

DESPACHO: ID Nº.11629901 - processo judicial eletrônico Eu,LUCIANA 

GIARETTA SENEN, digitei. Rondonópolis - MT,9 de julho de 2018 Luciana 

Martins da Silva Gestor(a) Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004117-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004117-69.2016.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. 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. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O autor pleiteia a antecipação de tutela para suspender a 

exigibilidade das parcelas contratuais ou subsidiariamente, consignar o 

valor que entende devido, para pagamento das prestações do contrato de 

financiamento de veículo, com alienação fiduciária, firmado entre as 

partes; obstar a demandada de negativar seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito ou exclua os registros caso já tenha ocorrido as 

negativações, bem como ser mantido na posse dos veículos ofertados em 

garantia. O entendimento jurisprudencial consolidado em julgamento de 

recurso repetitivo é no sentido de que a negativação no cadastro de 

proteção ao crédito pode ser evitada mediante a presença dos seguintes 

requisitos: ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro 

de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz;". (STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Assim, 

embora se admita o depósito judicial das parcelas mensais do contrato 

revisando, mostra-se incabível, no caso, a pretensão do requerente de 
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inibir os efeitos da mora pelo depósito de quantia por ele estabelecida 

unilateralmente. A jurisprudência é no sentido de que o depósito de 

dinheiro à disposição do juízo, nos autos da ação de revisão de cláusulas 

contratuais, em quantitativo inferior ao da prestação contratada, não tem o 

efeito de elidir a mora, permitindo que o credor adote as medidas legais 

para obter a satisfação da obrigação contratual e legal. Assim: (...) O 

depósito de parcelas ditas incontroversas, e a consequente 

abstenção/exclusão do nome do Agravante do rol de inadimplentes e 

manutenção da posse do bem, constituem matéria que vem sendo 

amplamente discutida nos Tribunais. Assim, esta Câmara firmou 

entendimento no sentido de que o simples ajuizamento da ação revisional, 

bem como o depósito dessas parcelas em valor inferior ao pactuado ou 

mesmo no valor integral, não afastam a incidência da mora, em obediência 

à súmula 380, do STJ.Confiram a sua redação: Súmula 380: A simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor. Ademais, a abusividade alegada, oriunda do contrato de 

financiamento, não pode ser inferida de plano, visto que se necessita de 

uma análise minuciosa das cláusulas contratuais e de ampla dilação 

probatória. Também por isso, o depósito em valor aquém do contratado, 

calculado unilateralmente, apesar de não acarretar prejuízos à parte 

Agravada, não impede o inadimplemento, já que não designa o efetivo 

cumprimento da obrigação. Nesse sentido, cita-se, ainda, as súmulas 381 

e 382, do STJ: Súmula 381: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Súmula 382: A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade. Como consequência, se configurada a mora, não 

há como coibir o legítimo credor de se utilizar das medidas cabíveis, com a 

inserção do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito, por 

constituir seu exercício regular de direito. Ademais, constituindo o devedor 

em mora, ele não pode ter garantida a sua posse sobre o bem e tampouco 

a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sobretudo em se 

considerando que não foi comprovada a abusividade. (...) (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 1.0702.14.043704-8/001, Rel. DES. DOMINGOS 

COELHO, DJE 17/06/2014). Inexiste nos autos prova da cobrança de juros 

superiores à média do mercado, como alega o demandante, já que, de 

acordo com a legislação aplicável, as instituições financeiras não se 

submetem ao limite fixado na lei de usura (juros de 12% ao ano), além de 

não restar demonstrada a incidência ilegal de capitalização mensal de 

juros. Os fatos controvertidos nos autos da ação ordinária reclamam o 

exercício do contraditório, inexistindo elementos de convicção que 

permitam reconhecer a alegada onerosidade. Não havendo prova 

inequívoca capaz de convencer o julgador acerca da verossimilhança dos 

argumentos do autor, uma vez comprovada a inadimplência, não há como 

impedir a inscrição dos dados do devedor nos cadastros de restrição ao 

crédito, haja vista tratar-se de exercício regular do direito do credor, nos 

termos do artigo 43, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Nessas 

circunstâncias, a manutenção do demandante na posse direta do bem 

objeto da garantia fiduciária também se mostra, neste momento, destituída 

de fundamento jurídico, pois, in casu, não há indícios de que esteja 

sofrendo injusta ameaça ao exercício da posse sobre o veículo automotor 

dado em garantia fiduciária. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça orienta: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO OU 

ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. 1.- Para 

que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição 

do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é 

indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do 

seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação 

proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) 

demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte 

incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 

Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR 

ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03). 2.- o simples ajuizamento de ação 

revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não 

importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da 

tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do 

Código de Processo Civil. 3.- Para que seja deferido o pedido de 

manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este 

demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas 

contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem 

como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 4.

- Agravo Regimental improvido." (AgRg no AREsp 526730 / MS, Relator 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/09/2014) Destarte, não 

há que se falar em verossimilhança das alegações tecidas para justificar a 

tutela antecipada, pretendida com vistas a impedir a negativação de seu 

nome junto aos órgãos de restrição de crédito, tampouco suspender a 

exigibilidade das parcelas contratuais; considerando que o bem nas mãos 

do devedor retiraria do credor o seu direito de ação, previsto no inciso 

XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal; e, considerando a ausência 

comprovação da recusa da credora no recebimento do crédito indefiro o 

pedido de antecipação de tutela. Determino, por fim, que a Sra. Gestora 

proceda a vinculação destes autos à Ação de Busca e Apreensão que 

tramita perante este juízo sob o nº. 1004097-78.2016.8.11.0003, uma vez 

que esta tem por objeto o mesmo contrato discutida no presente feito. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004346-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINO DE FREITAS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004346-58.2018.8.11.0003. Ação de Obrigação de Fazer 

Autor: S.B.O representado por Etelvino de Freitas Oliveira Réu: Estado de 

Mato Grosso Vistos etc. S.B.O, menor representado por Etelvino de 

Freitas Oliveira, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

também qualificado no processo. O autor pugnou pela desistência do feito 

(Id. 13895819). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais, contudo resta suspensa sua exigibilidade face o 

benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de 

condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 09 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003100-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VICENTE DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

DAIR PEREIRA DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ VICENTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003100-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. DAIR 

PEREIRA DO NASCIMENTO E MARIANA VICENTE DO NASCIMENTO, 

qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em 

fase da r. sentença, legando a existência de contradição no despacho 

constante no Id. 13201946. De conformidade com o disposto no art. 1.022 

do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende 

que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 
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1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de 

obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o 

recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com 

base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta 

espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, 

retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de 

contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Vê-se que a decisão 

atacada apreciou toda a matéria submetida a julgamento, não estando 

compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo 

ora embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração 

se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou 

omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). 

Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a 

utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já 

apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de 

prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco 

Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO 

JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de reexaminar matéria 

que foi inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1022 

do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 

70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 

19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida, visando rediscutir questões 

claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pelo embargante 

qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não 

se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés 

de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou 

explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade 

pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, 

para modificá-las em sua essência ou substância. A postura adotada pela 

recorrente, ao opor embargos declaratórios de cujos termos não se extrai 

qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, 

acarretou injustificável atraso na tramitação do processo, a caracterizar 

manifesto intuito protelatório. Logo, verificado que o presente recurso se 

restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação 

assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, 

não há o que se declarar em suprimento da motivação e da parte 

dispositiva do julgado, restando evidenciada a utilização abusiva dos 

embargos de declaração, a ensejar a condenação do embargante ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil. Ex 

positis, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição a ser sanada, 

rejeito os embargos de declaração interpostos e imponho a embargante o 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. 

Cumpra a decisão constante no Id. 13201946. Rondonópolis-MT, 09 de 

julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JANUARIO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃO OFICIAL DO PRIMEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000402-82.2017.8.11.0003 Procedimento de 

Jurisdição Voluntária Requerente: Ana Paula Januário Vicente Jamin 

Requerido: Tabelião Oficial do Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis 

da Comarca de Rondonópolis/MT. Vistos etc. ANA PAULA JANUÁRIO 

VICENTE JAMIN qualificada nos autos, ingressou com PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, em face do TABELIÃO OFICIAL DO PRIMEIRO 

TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT, também qualificado no processo. A autora pleiteia a 

expedição de alvará judicial para o registro da escritura de compra e 

venda de imóvel objeto da matrícula nº. 102831, independente de Certidão 

Negativa de Débito. Da ação, foi dado vista ao Ministério Público, aos 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. A 

Fazenda Pública Estadual manifestou (Id. 12025892) pelo indeferimento do 

pleito, vez que o alienante não dispõe de CND, o que impede o deferimento 

do alvará judicial. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Primeiramente cumpre consignar que o pedido de 

alvará - de jurisdição voluntária – é uma previsão especial, pela qual o juiz 

ordena, autoriza, aprova ou confirma certo ato, estado ou direito. A autora 

busca um alvará judicial para o registro da escritura de compra e venda do 

imóvel objeto da matrícula nº. 102831, em procedimento de jurisdição 

voluntária. Pois bem. É sabido que a utilização do procedimento de 

jurisdição voluntária pressupõe a inexistência de litígio. É cediço ainda, 

que, o que na verdade distingue a atividade da jurisdição voluntária 

daquela desempenhada no processo contencioso, é justamente neste, da 

contenda, ou seja, da pretensão ao exercício de um direito contra outrem, 

ao passo que na jurisdição voluntária não existe parte adversária e só se 

trata de uma fixação de valor substancial em si e por si. No presente caso, 

observa-se que a questão não poderá ser solucionada por meio de 

jurisdição voluntária, sendo necessário a instauração do contraditório para 

se averiguar a possibilidade da pretensão da autora. É a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE 

JUSRIDIÇÃO VOLUNTÁRIA – LITIGIOSIDADE DA PRETENSÃO – 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – A utilização do procedimento de 

jurisdição voluntária pressupõe a inexistência de litígio, configurando mero 

exercício de atividade administrativa pelo Poder Judiciário. Revelando-se 

necessária a instrução do feito para a verificação segura do direito do 

autor, descaracteriza-se a voluntariedade do procedimento, devendo pois, 

ser observado as regras do procedimento contencioso. (TJ/MG – AC 

105981300025490001 – Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 

17ª Câmara Cível - Data: 28/06/2016). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO CÍVEL Â– PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ PARA 

TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO Â– EXTINÇÃO DO 

FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 267 , VI DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA Â– RECURSO IMPROCEDENTE. 1. O autor/apelante pleiteia 

Alvará Judicial para Transferência de Imóvel, entretanto, na realidade, o 

erro constante no registro de imóvel pode ser corrigido através de uma 

ação própria de Retificação de Registro de Imóvel, de procedimento de 

jurisdição voluntária, previsto no art. 212 da Lei 6015 /73. 2. A via eleita 

pela parte autor/apelante para provocar a atividade jurisdicional foi 

inadequada, na medida em que o pedido de alvará para transferência de 

imóvel somente será possível após retificação do registro do referido 

imóvel. 3. Recurso de apelação conhecido e negado provimento. (TJ/PI – 

AC 00062690220108180140 – Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, 1ª 

Câmara Cível, Data: 10/03/2015). Reveste-se a inicial de inépcia, quando o 

tipo de procedimento escolhido pela requerente não corresponde à 

natureza da causa, sem possibilidade de poder adaptar-se ao tipo de 

procedimento legal. Nessa esteira, os artigos 330 e 485, ambos do Código 

de Processo Civil, são claros quando asseveram: In verbis Artigo 330. A 

petição inicial será indeferida quando: I – for inépta. “Artigo 485 - 

Extingue-se o processo sem julgamento do mérito quando: (...) IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo.” In casu, latente se mostra 

a inépcia da inicial em face da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Ex positis, com fulcro no art. 330, I 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, IV, 

do mesmo Codex. Custas já recolhidas. Sem verba honorária vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000125-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada para que tome ciência do cálculo do débito 

informado pelo exequente no ID. 13961706 e postule o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000213-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para que no prazo legal se manifeste sobre 

a certidão do sr.oficial de justiça, no qual procedeu a busca e apreensão 

do veículo, porem NÃO procedeu com a citação da requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001170-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005159-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005159-85.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIELEN MOREIRA DOURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que traga aos autos, no prazo legal, o 

histórico de consumo da unidade consumidora objeto da demanda, 

confeccionado pela requerida, desde antes do período da alegada 

irregularidade até os dias atuais. Com a vinda, conclusos com a urgência 

que o caso requer. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de Julho de 

2018. Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KIODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001398-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ HOLLENBACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FARES DIB (RÉU)

BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002006-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA FIALHO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001512-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO 

TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.
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Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002233-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - 106.721.518-20 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002233-68.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: BOM JESUS AGROPECUARIA 

LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, 

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA 

LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA. 

PROCURADOR: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS Vistos e examinados. 

Acolho a r. cota ministerial e, antes de decidir a lide, converto o julgamento 

em diligência, determinando a intimação da administradora judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do "cumprimento, ou 

não das demais condições estalecidas no acordo, as quais caso 

devidamente atendidas, incidirão no desconto previsto, passando o crédito 

a ser de R$ 123.324.453,5". Com a manifestação, tornem-me 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA (EXECUTADO)

ANA PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA (EXECUTADO)

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000819-69.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO ARAUJO 

DA CUNHA & CIA LTDA - EPP, RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, ANA 

PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA Vistos e examinados. Antes de 

apreciar o pedido formulado pela executada, determino a intimação da 

administradora judicial da falida para que se manifeste nos autos, no prazo 

de cinco dias. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 1 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003851-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (AUTOR)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003851-82.2016.8.11.0003. 

AUTOR: OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA LUCIA PORTO 

AZEVEDO RÉU: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. 

Os autos estão conclusos para despacho saneador ou julgamento 

antecipado da lide. Todavia, valioso consignar que a parte requerida está 

em processo de recuperação judicial. Deste modo, entendo de suma 

importância a intimação da administradora judicial da ré para que tome 

ciência da existência da presente ação e, querendo, manifeste-se nos 

autos no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001136-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

 

Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, considerando o trânsito em julgado do Agravo de 

Instrumento 1010109-83.2017.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001932-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUIZ TENORIO PERRONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DE OLIVEIRA TELES OAB - MT16154/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

Intimação da Administrador Judicial para manifestar nos autos no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000930-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000930-82.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 29.939,64; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO (111)/[Classificação de créditos]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME Vistos e examinados. 

Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais. Determino a imediata intimação 

da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, tornem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 20 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004945-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias para que 

aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008415-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS FRANCIANI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CHELLI OAB - SP249623 (ADVOGADO)

VALDEMIR DA SILVA PINTO OAB - SP115567 (ADVOGADO)

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias para que 

aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000356-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENY RODRIGUES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002656-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (EMBARGANTE)

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EMBARGANTE)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1002656-91.2018.8.11.0003 Vistos e 

examinados. Cuida-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO onde o embargante 

afirma que encontra-se em processo de recuperação judicial, e o crédito 

objeto da execução (R$ 137.440,91 garantido por hipoteca do imóvel 

objeto da matrícula nº 22.256 do CRI de Rondonópolis) está incluído no seu 

plano de recuperação judicial, de modo que não se encontra exigível, pois 

foi objeto de novação nos autos do processo recuperatório. Requereu, 

assim, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, argumentando, 

ainda, que o valor do débito exequendo será pago nos moldes do plano de 

recuperação judicial, onde também houve a supressão das garantias 

prestadas pelo segundo embargante. DECIDO. Defiro ao embargante a 

possibilidade de pagar as custas processuais ao final da ação, dado o 

fato de que encontra-se em processo de recuperação judicial. Se no 

prazo, o que deverá ser certificado pela serventia, recebo os embargos 

para discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC. Antes de 

decidir acerca do efeito suspensivo almejado pelo embargante, determino 

a intimação do administrador judicial do mesmo para que se manifeste, no 

prazo de 05 dias. Sem prejuízo, determino, desde já, a intimação da parte 

embargada, para impugnar os embargos, no prazo previsto na lei 

pertinente. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 5 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002656-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (EMBARGANTE)

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EMBARGANTE)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1002656-91.2018.8.11.0003 Vistos e 

examinados. Cuida-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO onde o embargante 

afirma que encontra-se em processo de recuperação judicial, e o crédito 

objeto da execução (R$ 137.440,91 garantido por hipoteca do imóvel 

objeto da matrícula nº 22.256 do CRI de Rondonópolis) está incluído no seu 

plano de recuperação judicial, de modo que não se encontra exigível, pois 

foi objeto de novação nos autos do processo recuperatório. Requereu, 

assim, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, argumentando, 

ainda, que o valor do débito exequendo será pago nos moldes do plano de 

recuperação judicial, onde também houve a supressão das garantias 

prestadas pelo segundo embargante. DECIDO. Defiro ao embargante a 

possibilidade de pagar as custas processuais ao final da ação, dado o 

fato de que encontra-se em processo de recuperação judicial. Se no 

prazo, o que deverá ser certificado pela serventia, recebo os embargos 

para discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC. Antes de 

decidir acerca do efeito suspensivo almejado pelo embargante, determino 

a intimação do administrador judicial do mesmo para que se manifeste, no 

prazo de 05 dias. Sem prejuízo, determino, desde já, a intimação da parte 

embargada, para impugnar os embargos, no prazo previsto na lei 

pertinente. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 5 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 214 de 408



RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445455 Nr: 637-76.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DÉCIO FERREIRA PAES, NILZA 

CARVALHO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710227 Nr: 5182-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715034 Nr: 10287-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA NUNES ZANELATO OLARTE E CIA LTDA, 

ANDREIA NUNES ZANELATO OLARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOISE PRETEL SCRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Santos Prado 

- OAB:18.291A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406217 Nr: 1955-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BONAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO A. CUBA - 

OAB:11.150/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419296 Nr: 1610-02.2009.811.0003

 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: PAULO SERGIO FABRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 48 horas, dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712817 Nr: 7900-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICRO INFORMATICA LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C WORLD IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA ME, AFONSO FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA CAMPOS ALMEIDA - 

OAB:230.468/SP, PAULO EDUARDO AKIYAMA - OAB:154.446/SP, 

SUELY DE BRITO - OAB:165.391 - SP, THELMA SILANO RAMOS - 

OAB:OAB/SP 190.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:MT - 7.385-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415929 Nr: 11572-83.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389498 Nr: 3109-89.2007.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS CREMONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 
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DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo de 05 

(cinco)dias, requerer o que de direito, tendo em vista o decurso do prazo 

de suspensão, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754688 Nr: 10152-33.2014.811.0003

 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: ALCIDES SEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA TOMAZINE DA PAZ, SUZANA 

TOMAZINE SEMENTINO, ANTONIO MARCOS SEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778340 Nr: 5567-98.2015.811.0003

 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: RENATO DONIZETI FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DE ALMEIDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AGUIAR DA COSTA - 

OAB:333362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764268 Nr: 15460-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO REESE HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, SOB pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 404197 Nr: 17700-56.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES, ESPOLIO DE MARIA DA 

GLÓRIA PRADA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA 

- OAB:1882-0/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801286 Nr: 14870-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1.853 - RN, HENRIQUE JOSÉ PARASA SIMÃO - 

OAB:221.386

 Intimação das partes para, no prazo legal manifestar acerca da decisão 

de folha retro, proferida pelo Tribunal de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005149-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005149-41.2018.8.11.0003. 

AUTOR: SAULO OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta por SAULO OLIVEIRA DOS SANTOS em face de REDE 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, onde a 

parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia elétrica 

número 6/129495-8, e que recebeu uma fatura eventual com a cobrança 

de valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são 

devidas, no importe de R$2.015,51 (dois mil, quinze reais e cinquenta e um 

centavos), com vencimento para o dia 16.05.2018 e consumo 

correspondente a 2632 KW. Requereu a concessão de tutela de urgência, 

com a determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual. DECIDO. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). 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 que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando valores referentes a consumo de kwh recuperado 

(Histórico de contas), que estão sendo questionadas pela parte autora, 

que não podem motivar a suspensão do fornecimento de energia, em 

relação a fatura ora discutida na exordial. Com efeito, em que pese à 

possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 
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apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, bem como a regularidade, ou não, do medidor de consumo, 

tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que fortalece 

as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente 

perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, serviço considerado imprescindível para manutenção das 

atividades, além do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos 

órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está sendo 

questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos necessários 

para concessão de medida liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser intimada a se 

abster de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, caso já 

tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 

horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito discutido neste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação a fatura objeto da ação, no valor de R$2.015,51 

(dois mil, quinze reais e cinquenta e um centavos). Arbitro, para o caso de 

descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, 

para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a inserção 

dos valores questionados através da presente ação (consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 15 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. Rondonópolis, 09 de Julho de 

2018. Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 841897 Nr: 9096-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFL, IZAAC NEWTON LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. Edir Braga Júnior OAB/MT 

4735, da decisão a seguir transcrita:"Visto. Considerando a omissão do 

requerido, bem como a IMPRESCINDÍVEL necessidade da 

criança/adolescente, DEFIRO o novo pedido de bloqueio de verbas 

públicas do Estado de Mato Grosso, na importância de R$ 7.492,50 (sete 

mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), 

procedendo com a transferência do respectivo valor à empresa descrita 

pela parte EXEQUENTE às fls. 145/146. Lembrando que a parte autora 

deve prestar contas ao Juízo, apresentando a nota fiscal de prestação de 

serviço, sob pena de responsabilização, nos termos da Lei. Nesta data, 

dou início ao procedimento e, determino que o Gestor, com a diligência 

costumeira, BEM OBSERVE os requerimentos ministeriais, bem como os 

demais desdobramentos como a remessa do numerário e intimação das 

partes. Após, voltem-me conclusos com a certidão nos autos da atual 

fase, para que se possa dar o devido impulso. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, sempre observando os dados do advogado da parte 

exequente. Às providências."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000667-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR FEITOSA MACIEL (REQUERENTE)

KELLEN DOURADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1000667-50.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Em que pese a 

presente ação se tratar de pedido de homologação de acordo firmado 

entre as partes, portanto de jurisdição voluntária, verifico a necessidade 

de designação de data para a realização de audiência de conciliação, a 

ser presidida por este juízo, na qual será esclarecido às partes quanto às 

peculiaridades do instituto da guarda compartilhada. 2. Assim, designo o 

dia 31.07.2018, às 13h50min, para a realização da audiência referida no 

item supra. 3. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet. 4. Consigne-se nos mandados de intimação das 

partes as advertências legais, em especial no que atine às consequências 

de sua eventual ausência, nos termos do art. 7º, do Digesto Processual 

Civil, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido”. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002457-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. M. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. R. R. (RÉU)

 

Processo n.º 1002457-69.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 13553823, pelo que designo o dia 09.08.2018, às 14h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004891-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. M. (RÉU)

 

Processo n.º 1004891-31.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(documento pessoal da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a comprovação do 

real rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário 

mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito 

reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária a ser informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 09.08.2018, às 15h, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma 

Legal citado, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003817-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003817-73.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista o 

teor da petição de ID: 12088083, intime-se pessoalmente a parte requerida 

para que regularize sua representação nos presentes autos. 2. 

Posteriormente, intime-se o novo patrono da parte requerida para que se 

manifeste acerca da petição de ID: 11451210. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 279584 Nr: 3231-15.2001.811.0003

 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: MAN, MA, DAC, RAC, RAC, LTA, MYA, EHAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA, EDMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, DANILLO VIEIRA MORAES - OAB:18398/GO, RENATO 

CAPELARI - OAB:16654/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3231-15.2001.811.0003

Vistos etc.

1. Em não havendo mais pendências, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe, tendo em vista 

que a prestação jurisdicional já foi devidamente entregue, conforme 

sentença de fl. 297 e certidão de fl. 305.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 706553 Nr: 1275-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNBMP, SMMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1275-75.2012.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por ANADIR MEDEIROS PEREIRA (qualificada nos autos), na forma 

pleiteada pela inventariante e herdeiros às fls. 194/195, 199/237, 243 e 

248, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha, alvarás judiciais e carta de adjudicação.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761553 Nr: 14272-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDCP, ARPSLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, JULIANO DA SILVA 
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BARBOZA - OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 aos autos, bem como atendidos os requisitos legais, verifica-se que o 

pleito de fl. 85, anverso e verso, merece guarida. 7. Pelo exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido veiculado na 

exordial, para determinar que se expeça alvará judicial em favor da 

inventariante e herdeiros (qualificados nos autos), autorizando-os a 

proceder ao levantamento do valor depositado na conta judicial de fl. 53, 

com seus acréscimos, em favor de Moacir de Oliveira Castro. 8. Sem 

condenação em custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 9. Sem condenação em honorários advocatícios, por 

serem incabíveis à espécie. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 707198 Nr: 1958-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDETE MACHADO CUSTODIO - 

OAB:6620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Processo n.º 1985-15.2012.811.0003

 Vistos etc.

 1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que a parte 

credora postulou, à fl. 199, pela resolução da arrematação, com base no 

art. 895, §5º, do Código de Ritos, em razão do não pagamento das 

prestações.

2. Denota-se, porém, do teor da petição de fl. 192, que o arrematante 

manifestou-se requerendo que fosse esclarecido se o pagamento deveria 

ser feito em conta judicial ou diretamente à exequente.

3. Desta forma, intime-se o arrematante, informando-o que os depósitos 

devem ser efetuados em conta judicial, conforme preconiza o art. 892, 

caput, do Código de Ritos.

4. Considerando a inexistência de comprovantes de depósito no caderno 

processual, determino que se intime a pessoa do arrematante para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos os respectivos comprovantes de 

consignação judicial das prestações já vencidas, assim como das 

vincendas, sendo que estes últimos deverão ser juntados dentro do prazo 

de 5 (cinco) dias contados do vencimento de cada parcela, sob pena de 

ser descontituída a arrematação, nos termos do art. 903, §1º, inciso III, do 

CPC.

5. Com a manifestação do arrematante, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo legal, requeira o que de direito.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 262 Nr: 115-79.1993.811.0003

 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: EDBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1994/1179

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fl. 494, haja vista que a prestação jurisdicional já foi 

devidamente entregue (fls. 442 e 473), estando o feito já arquivado desde 

15.07.2011, desta forma, deve a parte interessada se valer dos meios 

legítimos para deduzir a sua pretensão em juízo.

2. Após a preclusão, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 732851 Nr: 12958-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCGMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, KARINA MARTINS - OAB:8498, SIRLENE CRISTINA DE 

OLIVEIRA T. DE MELO - OAB:17176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12958-75.2013.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados 

por LILIAN CRISTINA GOMES MONTEIRO DE MELLO (qualificada nos 

autos), na forma pleiteada pelo inventariante e herdeiros às fls. 335/338, 

anverso e verso, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 

atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Custas, se houver, pelo inventariante.

3. Decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha.

4. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 5. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 786662 Nr: 8886-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8886-74.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 120, pelo que determino a avaliação 

judicial dos bens inventariados.

2. Após a juntada aos autos do laudo de avaliação, abra-se vista à 

inventariante, aos herdeiros e ao representante do Ministério Público para 

que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 793321 Nr: 11603-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABC, CBC, PHBC, RMCZ, ACBCM, CABC, FABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR ANTONIO MAGGI - 

OAB:6544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11603-59.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da petição de fls. 107/108, nomeio inventariante a meeira, 

Sr.ª Conceição Bavaresco Cristóvão, a qual deverá ser intimada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do 

art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos.

2. No mais, intime-se a inventariante substituta para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos as certidões negativas das fazendas federal, 

estadual (emitida pela PGE) e municipal em nome dos de cujus e plano de 

partilha dos bens inventaridos.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 766963 Nr: 871-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDSC, GSDSC, THPDNT, GDSC, GC, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:30196/MT, JOSE FRANCISCO SALOME FIGUEIRA 

- OAB:SP/255163, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 871-19.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 115, determino que a 

inventariante e seu procurador sejam intimados, pessoalmente e via DJe, 

para se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802323 Nr: 15322-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15322-49.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 86.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 807170 Nr: 17073-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17073-71.2015.811.003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 57/58, pelo que determino que seja o inventariante 

intimado, pessoalmente, no endereço informado à fl. 58, para se manifeste 

nos autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802088 Nr: 15214-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15214-20.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante e seu procurador, pessoalmente e por DJe, a 

se manifestarem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, aportando aos 

autos a prestação de contas relativa ao alvará deferido, nos termos do 

art. 618, inciso VII, do Código de Ritos.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 796950 Nr: 13091-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLLC, LABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR ANTONIO MAGGI - 

OAB:6544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13091-49.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se o inventariante e seu procurador, pessoalmente e pelo DJe, a 
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se manifestarem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, aportando aos 

autos a prestação de contas relativa ao alvará deferido, nos termos do 

art. 618, inciso VII, do Código de Ritos.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 893345 Nr: 2885-68.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THPDNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:30196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Em primeiro lugar, recebo a exordial.5. Além disso, presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe para a parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 6. No mais, analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, o requerente adquiriu do Sr. Leonir 

José Fachini, na data de 21.08.2014, o lote n.º 07, da quadra n.º 03, Bairro 

Bela Vista, zona urbana desta cidade, matriculado no CRI sob o n.º 49.595 

(fls. 17/18) que, por sua vez, havia adquirido do de cujus em 17.05.2010 

(fls. 15/16). 7. Da mesma forma, é possível observar que já foi proferida 

sentença na Ação de Habilitação de n.º 13.596-40.2015.811.0003 (fls. 

13/14), oportunidade em que a inventariante manifestou concordância com 

o pleito alinhavado na inicial. Na mesma assentada, o representante do 

Ministério Público opinou pela procedência do pleito inicial. 8. Pelo exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido veiculado 

na exordial, para autorizar, por meio de alvará judicial, a outorga da 

escritura definitiva do lote n.º 07, quadra n.º 03, da Rua n.º 03, Bairro Bela 

Vista, nesta urbe, matriculado no CRI sob o n.º 49.595, o qual passará a 

pertencer ao requerente, Sr. THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO 

NASCIMENTO TEIXEIRA (qualificado nos autos), com a posterior prestação 

de contas nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias.9. Expeçam-se os 

mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste decisum.10. Sem 

condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à 

espécie.11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 440180 Nr: 8847-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 7. Neste sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso é iterativa: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENDIDO 

REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 535, I E II DO CPC - 

RECURSO IMPROVIDO. Por via de embargos de declaração é vedado o 

reexame da matéria já apreciada pelo Tribunal, pois tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão. Ao julgador não compete rever as provas nesse 

novo recurso.” (TJ/MT - 5ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

2449/2009 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/01/2009 - 

grifamos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É incabível os Embargos de 

Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, 

aduzindo contrariedade e omissão que configuram inexistentes no 

acórdão objurgado. O suposto erro de apreciação das provas não pode 

ser enfrentado por meio dos Embargos de Declaração, recurso 

estritamente vinculado ao saneamento de omissões, contradições e 

obscuridades existentes em determinadas decisões. O fato da 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.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

83025/2007 - Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23/01/2008 - 

grifamos) 8. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço, porém, 

nego-lhe provimento, mantendo a decisão objurgada tal qual foi lançada. 9. 

Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 

de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728801 Nr: 9571-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHSDCH, DSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:14.575, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVIO HENRIQUE 

CORREA, para devolução dos autos nº 9571-52.2013.811.0003, Protocolo 

728801, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 713758 Nr: 8893-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJS, JJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 3. No que tange ao pedido de parcelamento, vislumbro a incompatibilidade 

do instituto com o cumprimento de sentença, motivo pelo qual indefiro o 

referido pedido, com fulcro no art. 916, §7° do CPC. 4. Nessa 

oportunidade, tendo em vista que a parte autora já atingiu a maioridade, 

determino a sua intimação para que regularize o polo ativo da ação. 5. 

Ademais, ante o pedido de fls. 141/142, anverso e verso, e por tudo mais 

que dos autos consta, em razão da manifesta inadimplência de pensão 

alimentícia devida à parte exequente, decreto a prisão civil do executado 

Ademil Olimpio Santana (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, 

§3º, do Código de Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. 

Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido 

o competente mandado de prisão. 6. No mais, por todo o exposto e tendo 

em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, sem prejuízo da 

determinação supra, determino que se expeça certidão judicial que 

comprova a dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o 

protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” 6. Intimem-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 889783 Nr: 1601-25.2018.811.0003

 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: EHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Processo n.º 1601-25.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor 

desate da vexata quaestio, designo o dia 07.11.2018, às 14h, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

4. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 843476 Nr: 9489-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDCJ, CJDC, LSDS, MDLDCDA, LTDRC, EHDS, 

FDPC, PJDC, TDC, JJDC, ACDA, MNDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Processo n.º 9489-16.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indiquem se 

há mais provas a serem produzidas, bem como para justificarem a 

necessidade/utilidade da produção de tal prova.

2. Caso não haja mais provas a serem produzidas ou não se manifestem 

as partes, dou por encerrada a instrução processual, devendo as partes 

serem intimadas, novamente, para que, no prazo sucessivo de 15 dias, 

apresentem suas razões finais escritas, a começar pela parte autora.

3. Empós, conclusos para sentença.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717643 Nr: 13083-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSL, JSL, HSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13083-77.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o ofício de fl. 241 e extrato de fl. 242.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816146 Nr: 1605-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APASA, JFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJVFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT, REGIANE CAROLINE ROESLER - OAB:23935/O, WISTON 

CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Neste sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso é iterativa: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENDIDO 

REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 535, I E II DO CPC - 

RECURSO IMPROVIDO. Por via de embargos de declaração é vedado o 

reexame da matéria já apreciada pelo Tribunal, pois tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão. Ao julgador não compete rever as provas nesse 

novo recurso.” (TJ/MT - 5ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

2449/2009 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/01/2009 - 

grifamos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É incabível os Embargos de 

Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, 

aduzindo contrariedade e omissão que configuram inexistentes no 

acórdão objurgado. O suposto erro de apreciação das provas não pode 

ser enfrentado por meio dos Embargos de Declaração, recurso 

estritamente vinculado ao saneamento de omissões, contradições e 

obscuridades existentes em determinadas decisões. O fato da 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.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

83025/2007 - Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23/01/2008 - 

grifamos) 7. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço, porém, 

nego-lhe provimento, mantendo a decisão objurgada tal qual foi lançada. 8. 

Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 890032 Nr: 1709-54.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 17. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedentes os pedidos formulados no presente incidente, mantendo a 

Sr.ª Cleunice Pereira da Silva (qualificada nos autos) no encargo de 

inventariante.18. Caracterizando-se o presente decisum como decisão 

interlocutória, deixa-se de fixar honorários advocatícios específicos para 

o incidente, devendo eles, contudo, serem levados em consideração 

ulteriormente.19. Traslade-se cópia deste decisum para os autos 

principais. 20. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 09 de julho de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 416595 Nr: 12264-82.2008.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO VIEIRA MORAES - 

OAB:18398/GO, RENATO CAPELARI - OAB:16654/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 Processo n.º 12264-82.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Reitere-se a intimação de fl. 170, para que o patrono signatário da 

petição de fls. 128/129 informe ao juízo os seus dados bancários para a 

transferência do valor depositado na conta judicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 847083 Nr: 10559-68.2016.811.0003

 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: BAGMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCGMDM, RTDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10559-68.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS movida por 

BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA em face de ROQUE 

TEODORO DE MELO, inventariante dos bens do Espólio de Stela Ribeiro de 

Souza (qualificados nos autos).

2. Às fls. 87/88, a parte autora pugna pela desistência da ação, tendo em 

vista o acordo entabulado nos autos principais (Inventário n.º 

12958-75.2013.811.0003).

3. À fl. 22, o representante do Ministério Público concordância com a 

extinção do feito.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a parte autora pugna pela 

extinção do feito, sob a alegação de que foi entabulado acordo nos autos 

principais (Inventário n.º 12958-75.2013.811.0003). Ora, diante de tal 

justificativa, não há óbice que impeça a extinção do feito.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704597 Nr: 12574-83.2011.811.0003

 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: RAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12574-83.2011.811.003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 163, determino que o 

inventariante e seu procurador sejam intimados, pessoalmente e via DJe, 

para se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 725902 Nr: 6853-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPN, EDMFN, EDJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6853-82.2013.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar pela 

duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a nova 

ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana como 

núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta por 

mais de 5 (cinco) anos com vários pedidos de suspensão (fls. 90, 111, 

143, 150, 172 e 175), assim, não obstante, o pleito de fl. 175 e as razões 

ali invocadas, intime-se a inventariante para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 90 (noventa) dias, dê o regular andamento processual, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Ritos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 47044 Nr: 3375-62.1996.811.0003

 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: ORLANDINO ALVES DOS SANTOS, SFDS, DADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3615/B, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, DIEGO TOBIAS 

DAMIAN - OAB:OAB/MT10257
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. A despeito do pedido formulado pela Fazenda Pública à fl. 273, convém 

ressaltar a sistemática do arrolamento sumário do novo CPC subtraiu do 

Poder Judiciário o dever de controlar o recolhimento do imposto de 

transmissão causa mortis (art. 662, § 1º). A partir de então, exige-se, tão 

somente, a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme 

dispuser a legislação tributária (art. 662, § 2º), fato que ocorrerá depois 

de homologada a partilha ou deferida a adjudicação (art. 659, § 2º). 4. 

Assim, diante da nova sistemática trazida pelo atual CPC no tocante ao 

arrolamento sumário, em que a apuração, lançamento e cobrança do 

tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas 

(art. 662, § 2º), tenho que o pleito de fl. 273 não comporta deferimento. 5. 

Quanto ao que foi consignado na nota de devolução de fl. 276, verifica-se 

que, em princípio, razão não assiste ao Cartório de Registro de Imóveis, 

haja vista que foram carreados aos autos os comprovantes de 

recolhimento do ITCMD (fls. 232/233, 238/239, 245/246 e 259) e a Escritura 

Pública de Renúncia de Direitos Hereditários (fl. 241). Portanto, determino 

que o tabelião do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca proceda 

ao registro do formal de partilha de fl. 267 sem imposição de embaraços 

administrativos. 6. Após a intimação da Fazenda Pública e a expedição de 

ofício ao CRI (com cópia deste decisum), em não havendo pendências, 

arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe, 

tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi devidamente entregue, 

conforme sentença homologatória de fl. 267. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746572 Nr: 5929-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTML, ADM, RJM, RJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, JANAINA MANHANI DE CARVALHO - OAB:18381/O, 

JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, KLEBER PAULINO 

DE ALMEIDA - OAB:12463/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0, VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA - OAB:/MT 1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5929-37.2014.811.0006

Vistos etc.

1. Certifique a Sr.ª gestora judiciária quanto ao que foi alegado na petição 

de fl. 545, bem como se todos os herdeiros se manifestaram sobre as 

últimas declarações de fls. 533/543.

2. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 881564 Nr: 10837-35.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDM, MMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10837-35.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Ab initio, determino o apensamento dos presentes autos à Ação de 

Inventário n.º 1695-51.2010.811.0003.

2. Defiro o pleito formulado às fls. 66/69, devendo a taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais serem recolhidas ao final do 

processo, nos termos do art. 456, da CNGC.

3. Recebo a exordial.

4. Proceda-se à avaliação judicial do bem imóvel objeto do pedido do 

presente alvará judicial.

5. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813404 Nr: 702-95.2016.811.0003

 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: SDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 702-95.2016.811.0003

Vistos etc.

 1. Não obstante a petição de fls. 58/59, vê-se que a inventariante não 

cumpriu integralmente a determinação exarada na decisão de fls. 46/47, 

anverso e verso, porquanto ainda não trouxe aos autos as certidões 

negativas municipal, estadual e federal em nome do de cujus.

2. Assim, intime-se a inventariante para que traga as certidões negativas 

em nome do inventariado, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após a juntada das certidões, venham-me os autos conclusos para 

sentença.

4. Intime-se.

 5. Expeça-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de julho de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 443406 Nr: 12074-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDSM, PHDM, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, JOAO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA 

ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12074-51.2010.811.0003.

Vistos etc.

1. Não obstante o pleito de fls. 123/124, observa-se que, até a presente 

data, o inventariante ainda não prestou as primeiras declarações, 

conforme a norma prevista no art. 620, incisos I a IV, do Estatuto 

Processual Civil, bem como não trouxe aos autos as certidões negativas 

em nome do de cujus e o esboço da partilha dos bens inventariados.

2. Assim, intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as primeiras declarações, nos termos do art. 620, incisos I a IV do 

Código de Ritos, bem como para que traga aos autos as certidões 

negativas em nome do de cujus e o plano de partilha dos bens 

inventariados.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

4. Intime-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 05 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817216 Nr: 1950-96.2016.811.0003

 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: ICF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1950-96.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ab initio, certifique a Sr.ª gestora judiciária se todos os herdeiros foram 

devidamente citados.

2. No mais, considerando que o crédito de titularidade da de cujus já se 

encontra depositado nos autos, conforme se vê à fl. 20, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a 

certidões negativas estaduais (emitidas pela PGE) em nome da Sr.ª Elevina 

Camargo Ferreira e do Sr. José de Paula Ferreira.

 3. Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 877579 Nr: 9421-32.2017.811.0003

 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: MPDEDMG, PHSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDAP, ASDS, AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Destarte, nota-se a partir do estudo psicossocial colacionado aos 

autos (fl. 11), que o menor se encontra em um ambiente prejudicial ao seu 

desenvolvimento, bem como sofre constantes agressões físicas 

imoderadas, relatadas por moradores da região, situação que demanda a 

análise do caso em apreço pelo Juízo da Infância e Juventude. Neste 

sentido, é o entendimento da jurisprudência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

SUSCITADO PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EM FACE DO 

JUÍZO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA DE FILHOS. SITUAÇÃO DE RISCO 

EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 98, II E 148, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. (Conflito de 

Competência n.º 70054751045, 7ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul – TJRS, Relatora: Des.ª Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 31.05.2018).” 3. Assim, sendo aquele o juízo competente, a 

ele incumbe processar e julgar a presente ação, sendo este juízo 

incompetente para fazê-lo, pois se trata de incompetência em razão da 

matéria, portanto, absoluta. 4. Com tais fundamentos e em consonância 

com a cota ministerial de fls. 112/113, reconheço o vazio de competência 

por parte deste juízo para conhecer, processar e julgar o presente feito, 

determinando a imediata remessa dos autos, com as nossas homenagens, 

ao juízo da Vara da Infância e Juventude desta Comarca, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 445235 Nr: 417-78.2011.811.0003

 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: JLR, LMR, GMR, LMR, ACR, GMR, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 417-78.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 104, determino que a 

inventariante e seu procurador sejam intimados, pessoalmente e via DJe, 

para se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 872624 Nr: 7504-75.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB, MIGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT, DENISE RODEGUER - OAB:MT-15.121-A

 Processo n.º 7504-75.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, não obstante este 

juízo ter concedido à autora os benefícios da gratuidade da justiça, por 

meio da decisão de fl. 19, não há qualquer pedido expresso dela neste 

sentido. Assim, chamando o feito à ordem, revogo a decisão de fl. 19 e, ao 

mesmo tempo, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo as 

disposições do art. 320, do Código de Ritos, juntando aos autos as guias 

de recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420934 Nr: 3208-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Processo n.º 3208-88.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 288, intime-se pessoalmente a exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o polo passivo da 

presente demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, e art. 924, inciso I, ambos do CPC.

2. Intime-se

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 759293 Nr: 12944-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRB, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12944-57.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da petição de fl. 107, mantenho a decisão de fl. 104 pelas 

mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

2. No mais, certifique a gestora judiciária quanto ao julgamento definitivo do 

agravo de instrumento informado à fl. 116.

3. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819274 Nr: 2677-55.2016.811.0003

 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: GVDSBM, LDSB, GNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:8183, DENISVALDO SILVA 

JARDIM - OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2677-55.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Sobre os termos da petição de fls. 77/78, anverso e verso, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, 

exare a sua cota, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 721673 Nr: 2694-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB, WBM, WB, MADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 

11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O, VANDERLEA 

SOMMER - OAB:AOB/MS 13.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Processo n.º 2694-96.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos a certidão negativa da fazenda estadual emitida pela PGE, eis que o 

documento de fl. 117 não se presta aos fins colimados.

2. Da mesma forma, intime-se a Sr.ª Maria Aparecida de Lara Silva, por 

meio da patrona signatária de fls. 120/121, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda à devolução do veículo VW Gol 1000, ano/modelo 

1995/1995, cor preta, Placa JYG 9489, de propriedade do de cujus, 

devendo tal bem ser entregue diretamente à inventariante, mediante 

recibo, haja vista ser esta a pessoa responsável pela administração dos 

bens do espólio, segundo a dicção do art. 618, inciso II, do Código de 

Ritos.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 721065 Nr: 2091-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2091-23.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 84/85.

2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 405267 Nr: 1003-23.2008.811.0003

 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: MSPGDA, GDGDA, ALG, GPDDM, PGGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADPPGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

CRISTIANE PAIM ARRUDA TREVISAN - OAB:OAB/MT4475, EMERSON 

SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Neste sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso é iterativa: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENDIDO 

REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 535, I E II DO CPC - 

RECURSO IMPROVIDO. Por via de embargos de declaração é vedado o 

reexame da matéria já apreciada pelo Tribunal, pois tal recurso não tem o 

condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente para corrigir 

erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade 

existentes no acórdão. Ao julgador não compete rever as provas nesse 

novo recurso.” (TJ/MT - 5ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

2449/2009 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/01/2009 - 

grifamos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É incabível os Embargos de 

Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, 

aduzindo contrariedade e omissão que configuram inexistentes no 

acórdão objurgado. O suposto erro de apreciação das provas não pode 

ser enfrentado por meio dos Embargos de Declaração, recurso 

estritamente vinculado ao saneamento de omissões, contradições e 

obscuridades existentes em determinadas decisões. O fato da 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.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

83025/2007 - Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23/01/2008 - 

grifamos) 6. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço, porém, 

nego-lhe provimento, mantendo a decisão objurgada tal qual foi lançada. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário, devendo ser cumprida a decisão de 

fl. 686. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. WANDERLEI 
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JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804675 Nr: 16193-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDSG, MDSG, MDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16193-79.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da petição de fl. 127, expeça-se ofício à Secretaria 

da Fazenda do Estado de Mato Grosso, com cópia dos documentos de fls. 

130/131, para que informe ao juízo acerca da existência de eventual 

crédito em favor do de cujus.

2. Aportando aos autos a resposta ao ofício supra, abra-se vista à 

inventariante, aos herdeiros e ao representante do Ministério Público para 

que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002026-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. R. (REQUERIDO)

C. A. R. D. S. (REQUERIDO)

 

AUTOS 1002026-35.2018.811.0003 - FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: A requerente é avó paterna dos menores, ocorre que 

aproximadamente há dois anos, a genitora dos menores abandonou o lar 

onde residia com os filhos, sendo que, desde então, a requerente assumiu 

a guarda de fato dos menores, sendo responsável por todo cuidado 

referente a eles. Convém registrar, que é a requerente quem lhes presta 

todo tipo de cuidado e auxílio, nesse sentido são as declarações 

constantes dos autos. Logo, a Autora, todos os dias, depreende esforços 

para zelar pela criança, prestando todo amparo material e afetivo 

necessário ao desenvolvimento pleno dos infantes. Diante de tais fatos, 

faz-se necessário deferir a guarda provisória dos menores em tela em 

favor da Requerente, para que possa representá-los civilmente, até o final 

julgamento procedente da presente demanda, para que seja deferida a 

guarda definitiva em favor da genitora. DESPACHO/DECISÃO: "...3. Cite-se 

a parte requerida na forma editalícia, nos termos do art. 256, inciso II, do 

Código de Ritos, para, querendo, responder, no prazo legal (art. 355, 

CPC). 4. No mais, havendo necessidade de maior elucidação dos fatos e 

para que o juízo tome conhecimento das reais condições das partes, 

determino a realização de estudo psicossocial com as partes e a criança. 

5. Após o cumprimento da determinação supra, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. 6. No intuito de resguardar o interesse 

da criança, que, como noticia a peça vestibular, se encontram sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

da infante. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz 

de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001179-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. Y. S. S. (REQUERIDO)

 

AUTOS 1001179-33.2018.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital.RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: A requerente contraiu matrimônio com o requerido em 12 

de março de 1997, sob o regime de comunhão parcial de bens, contudo, o 

casal está separado há aproximadamente 19 (dezenove) anos, sendo 

certo e verdadeiro que o divórcio é o desejo da requerente. Com o objetivo 

de regularizar sua situação de fato, requer a procedência da presente 

ação, com a decretação do divórcio do casal. DESPACHO/DECISÃO: "...3. 

Cite-se a parte requerida na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, do 

Código de Ritos. 4. Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 72, 

II, do Código de Ritos, nomeio como curador especial o UNIJURIS, 

representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses 

do requerido, devendo ser intimado para requerer o que de direito. 5. 

Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante do 

Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 6. 

Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001067-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (EXECUTADO)

 

AUTOS 1001067-98.2017.811.0003 FINALIDADE: CITAÇÃO dO 

EXECUTADO, acima indicado, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para que efetue o pagamento da pensão alimentícia em atraso, prove que 

já o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA PETIÇÃO 

INICIAL: O executado foi condenado a pagar alimentos a sua filha no valor 

correspondente a 30% do salário mínimo, contudo, não vem cumprindo 

com sua obrigação, estando em atraso as pensões referentes aos meses 

de dezembro/2016 a fevereiro/2017, no valor correspondente a R$ 

842,92.DESPACHO/DECISÃO: "1. Defiro o pleito ID: 11234760, devendo a 

parte demandada ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, 

do Código de Ritos. 2. Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 

72, II, do Código de Ritos, nomeio como curador especial o UNIJURIS, 

representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses 

da parte demandada, devendo ser intimado para requerer o que de direito. 

3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante do 

Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. 

Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009937-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gustavo Venícius Okada de Lima (RÉU)

 

AUTOS 1009937-35.2017.811.0003 - FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, acima indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 
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alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: O Requerente é pai do Requerido e, restou acordado 

judicialmente a pagar alimentos ao filho no importe mensal de 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo, todavia, o Requerido já atingiu a 

maioridade e o Autor não tem contato com o filho, e nunca tomou 

conhecimento de que ele estivesse cursando qualquer curso de 

qualificação profissional. Por tais motivos, requer a procedência da 

presente ação, com a exoneração do autor em pagar alimentos ao seu 

filho. DESPACHO/DECISÃO: "...3. Cite-se a parte requerida na forma 

editalícia, nos termos do art. 256, II, do Código de Ritos, para, querendo, 

responder, no prazo legal (art. 355, CPC). 4. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do CPC). 5. 

Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de 

Ritos, nomeio como curador especial a Defensoria Pública deste Estado, 

representada pelo Dr. Valdenir Luiz Pereira, para o patrocínio dos 

interesses do demandado, devendo ser intimado para requerer o que de 

direito. 6. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante 

do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

7. Empós, conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005282-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005282-20.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise do feito, 

nota-se que os demais herdeiros necessários informados nos autos (ID: 

9277267) não estão inclusos no polo ativo da demanda, sendo assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, inclui-los ou 

carrear aos autos o termo de renúncia de seus direitos hereditários, por 

instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes do art. 1.806, do 

Código Civil. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 

de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004681-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

chrisley kelly farias neves (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004681-14.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13631255. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004236-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Venturini (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004236-59.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID: 13719628. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010095-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS REIS BIUDES VILLAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010095-90.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise do 

feito, nota-se que não restou comprovado o divórcio do de cujus, 

conforme noticiado na exordial, sendo assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a certidão de casamento 

com a averbação do divórcio ou termo de renúncia de direitos hereditários 

da esposa do falecido, por instrumento público ou termo judicial, conforme 

os moldes do art. 1.806, do Código Civil. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELA ENDERLE BANAK OAB - MS13378 (ADVOGADO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISADORA FARIA DE QUEIROZ BORGES VILELA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001273-49.2016.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processado, entendo ser necessária 

nova tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação 

social dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, 

possibilitando-lhes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. 2. Assim sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do 

art. 3º, bem como no inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da 

norma ínsita na Resolução 125, do -CNJ, determino a remessa dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – 

CEJUSC, para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser 

presidida pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a 

designação de data para tal solenidade e consequente intimação das 

partes e dos procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora 

judiciária providenciar o necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, 

remetam-se os autos para a Unidade de Origem desta Comarca, que 

deverá mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da 

Sessão de Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da 

Ordem de Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato 

solene, venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006643-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1006643-72.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processado, entendo ser necessária 

nova tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação 

social dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, 

possibilitando-lhes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. 2. Assim sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do 

art. 3º, bem como no inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da 

norma ínsita na Resolução 125, do -CNJ, determino a remessa dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – 

CEJUSC, para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser 

presidida pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a 

designação de data para tal solenidade e consequente intimação das 

partes e dos procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora 

judiciária providenciar o necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, 

remetam-se os autos para a Unidade de Origem desta Comarca, que 

deverá mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da 

Sessão de Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da 

Ordem de Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato 

solene, venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005257-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA REZENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005257-07.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os 

avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e tendo em 

linha de estima a racionalização que o Sistema INFOSEG possibilita, em 

função de permitir a busca de endereços com grande agilidade, 

consagrando os princípios da economia e celeridade processuais, bem 

como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de Ritos, que dispõe 

sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos processuais para a 

melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca de endereços via 

sistema INFOSEG. 2. Após a consulta realizada junto ao sistema INFOSEG 

foi localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Rua 07 QD 40, 05, 

Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78745180. 3. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que de direito. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001081-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. R. (REQUERENTE)

SUELI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

TALITA OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

ALYNE RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS XAVIER DOS REIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001081-82.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista 

que existem interessados incapazes, abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo legal. 2. Após, conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003631-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

IRENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003631-16.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Oficie-se à instituição financeira declinada na inicial para que informe ao 

juízo quanto à existência de numerário em conta bancária em favor do de 

cujus. 3. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos prova de que não há outros herdeiros do falecido além 

daqueles mencionados no processo, utilizando-se, para tanto, de 

declarações com firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 

4. Após, vista ao representante do Ministério Público. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004088-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANICLEIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE BASTEZINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004088-48.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007422-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007422-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 13148938. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006192-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ADALGIZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAU CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006192-47.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 13148963. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009598-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO CEZAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MARQUES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009598-76.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE intentada por ÉLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA em face de JORGE MARQUES DA COSTA (qualificados nos 

autos), pelos motivos narrados na inicial de ID: 10782947, que foi instruída 

com todos os documentos de necessários para propositura da ação. 2. O 

laudo pericial de DNA carreado aos autos (ID: 12592750), atestou que a 

parte requerida é genitor da parte requerente. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Partes legítimas, 

inexistindo irregularidades ou questões isagógicas pendentes de solução, 

sendo cabível à espécie o julgamento antecipado da lide, ex vi do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que toda a prova necessária ao 

julgamento do feito já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade 

de dilação probatória, sendo que em tais casos, reza a jurisprudência que: 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, 

STJ, 4ª. Turma, DJU de 17.09.90) “Processo civil - Cerceamento de defesa 

- Julgamento antecipado da lide. Inexiste cerceamento se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência.” (REsp 1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

de 4.12.89) 5. Em análise minudente dos autos, verifico que razão assiste 

à parte autora. 6. Quanto ao meritum causae, vislumbra-se que a questão 

relativa à paternidade imputada pela parte autora à parte requerida restou 

incontroversa, diante do que consta no laudo de exame pericial de DNA 

(ID: 12592750), cuja validade não foi impugnada pelas partes. 7. Nesse 

diapasão, uma vez confirmada a paternidade pelo exame de DNA, não se 

vislumbra a necessidade de se prosseguir na dilação probatória, uma vez 

que a precisão e certeza desta prova pericial são irrefutáveis, 

dispensando maiores lucubrações a respeito. 8. O assunto, aliás, já foi 

objeto de manifestação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO LOGO 

APÓS JUNTADA DE LAUDO DE EXAME DE DNA - POSSIBILIDADE - 

PROVA CIENTÍFICA IRREFUTÁVEL POR PROVA TESTEMUNHAL - 

ALIMENTOS - FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO - RECURSO 

IMPROVIDO. O exame pericial de impressões de DNA é prova científica 

que não pode ser refutada por mera prova testemunhal. Por isso 

desnecessário audiência para coleta de prova testemunhal. Alimentos 

fixados a partir da citação estão conforme jurisprudência predominante.” 

(TJMT, 2ª Câm. Cível, Apelação Cível n.º 23.815-Rondonópolis, Rel. Des. 

Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgado em 06-6-00, in Informa Jurídico, 

edição 24 –grifamos) 9. Dessarte, outro caminho não há senão a 

procedência do pleito inaugural. 10. Assim, em conformidade com o 

parecer ministerial e por tudo mais que dos autos consta, com espeque no 

art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, julgo procedente o pedido 

veiculado no petitório inaugural para reconhecer a paternidade da parte 

requerida em relação à parte requerente, passando a constar, doravante, 

em sua certidão de nascimento e em seu assento civil, como seu genitor, a 

pessoa de JORGE MARQUES DA COSTA e como seus avós paternos 

João Marques da Costa e Antonia Inácia Marques. 11. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 12. Expeçam-se os 

mandados e ofícios necessários ao cumprimento desta decisão. 13. 

Intime-se o representante do Ministério Público. 14. Decorrido o prazo 

recursal, expeça-se o mandado ao Registro Civil competente, para que 

seja averbada a paternidade e os apelidos de família da parte requerida no 

nome da parte requerente, atendido o disposto na Lei n.º 6.015/73, art. 29, 

§1º, “d”, e art. 109, §4º, da mesma Lei. 15. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

09 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001006-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ALVES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

felipe teixeira borges (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001006-43.2017.8.11.0003 Vistos etc., Tornem os autos à Secretaria 

para as providências de sua alçada, em atenção ao quanto disposto no 

art. 254, do CPC. Às providências. Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002366-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO QUEIROZ CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRIZIA FRIOZO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO)

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002366-13.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, deixo de 

conhecer o pedido de alimentos manejado em sede de contestação (ID 

9366411), ante a ausência de pressupostos processuais válidos para o 

regular desenvolvimento da ação. Isso porque, a prole comum não ostenta 

legitimidade ad causam para postular a verba alimentar, notadamente por 

não figurarem em qualquer dos polos da ação. Apenas para não passar 

em branco, o pedido de alimentos deve ser manejado na via 

reconvencional, acaso os titulares do direito também figurem como parte 

na ação, o que não se verifica in casu, eis que o pleito inicial cinge-se 

unicamente no ‘Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c 

Partilha de Bens e Guarda Compartilhada dos Filhos’, conforme inteligência 

do art. 343 do CPC, inexistindo, portanto, conexão ou fundamento 

permissivo à admissão da pretensão. Nesse sentido é o ensinamento de 
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Luiz Guilherme Marinoni: “É legitimo para propor reconvenção quem é parte 

no processo. (...) As partes da reconvenção devem guardar a mesma 

qualidade que tinham quando da ação originária. Como lembra a doutrina, 

trata-se de regra da identidade bilateral, concernente à “identidade 

subjetiva do direito”.” (in Curso de Processo Civil, volume 2, tutela dos 

direitos mediante procedimento comum, Editora RT, 2015, página 186). Sem 

prejuízo, poderão os titulares do direito demandar em ação autônoma sua 

pretensão. Via de consequência, dou por prejudicada a expedição de 

ofício ao Banco Central (ID 10493991), limitando-se o prosseguimento do 

feito aos bens eventualmente existentes e pendentes de partilha. 2. 

Outrossim, não conheço do pedido de indeferimento da gratuidade da 

justiça formulado pela requerida em desfavor do autor, eis que desprovida 

de qualquer fundamento, tratando-se de pedido genérico. Ressalte-se, 

inclusive, que a benesse legal fora conferida no decisum inaugural (ID 

7292536) ao autor, sem qualquer controvérsia da parte demandada em 

sua defesa, inexistindo, por ora, elemento que embase o pedido. 3. 

Doravante, a teor da declaração de hipossuficiência que acompanha a 

defesa, defiro à demandada os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. 4. No que tange ao pedido 

manejado no ID 12744709, visando efetivar a alienação do imóvel 

residencial partilhado nos IDs 9059786 e 10133875, malgrado a 

possibilidade em processar-se o cumprimento de sentença no bojo dos 

autos cognitivos, reputo inviável a adoção das providências almejadas no 

curso do presente, diante da continuidade da cognição atinente à partilha 

de bens, visando, sobretudo evitar a obstacularização do andamento 

processual, e, consequentemente, prezando pela célere prestação 

jurisdicional. Com efeito, o pedido haverá de ser formulado na via 

autônoma, sendo que, permitir o processamento de pedidos de tal 

natureza antes de findar a ação, ao certo ocasionaria tumulto processual 

e divergência de ritos. 5. Pois bem. Verifico que o feito está em ordem, 

pois não vislumbro a existência de nulidades a declarar ou outras 

irregularidades para sanar, razão pela qual declaro saneado o processo. 

Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de outros que 

poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a apuração acerca 

da partilha dos bens indicados no ID 9366471 como patrimônio comum do 

casal. Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas 

partes: 1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas 

pelas partes no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente 

(art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado 

pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) 

DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC. 

Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do NCPC, dispenso o depoimento das 

partes por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova 

nada mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial 

e contestação, respectivamente. Ressalto que o dia a dia forense tem 

revelado ser referida atividade probatória contraproducente e ineficaz a 

busca da verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do 

CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a 

produção daquelas que entenda por necessárias ao deslinde da 

controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir as que tenha como 

inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando tal ato 

cerceamento de defesa. Para a produção da prova oral deferida, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15 de agosto de 2018 às 

14h00min, devendo o Sr. Gestor Judiciário adotar as providências 

necessárias à sua efetiva realização. Previamente à realização da 

solenidade, a requerida deverá apresentar ao feito os documentos 

comprobatórios da existência dos bens ora perseguidos. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 04 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA GONCALVES CORDEIRO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a informação de devolução sem 

cumprimento da carta precatória. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da 

parte autora, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, 

querendo, manifeste-se, em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo 

legal. Deverá, por oportuno, informar a qual região judicial correspondente 

o endereço informado, bem como o foro competente para remessa de 

nova deprecata.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004979-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

FERNANDA GABRIELLE NAGAI OAB - MT20085/O (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

M. C. C. M. E. P. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004979-40.2016.8.11.0003 Vistos etc. Visando readequar a pauta, hei 

por bem redesignar a Sessão de Mediação precedentemente aprazada 

para o dia 22 de agosto de 2017, às 08h00min, devendo a mesma ser 

presidida pela mediadora Adriely Cezareto. No mais, mantenho incólumes 

as demais determinações contidas na r. decisão. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24 de julho de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003251-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. N. (EXEQUENTE)

L. N. R. (EXEQUENTE)

L. N. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT12535/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. R. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, em 

obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001337-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. S. (REQUERENTE)

C. M. R. S. (REQUERENTE)

R. R. S. (REQUERENTE)

R. R. S. (REQUERENTE)

E. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT12393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. M. P. D. R. (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER ENTRADO EM CONTATO 

COM O SETOR ADMINISTRATIVO DA POLICLÍNICA CENTRAL, 

AGENDANDO A PERICIA PARA O DIA 26/07/2018, ÀS 07H00MIN, COM A 

MÉDICA PSIQUIATRA DR. MARIA APARECIDA VALE GALVÃO.
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002821-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MENON SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nivaldo Jose Padilha OAB - MT0005138A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SALUSTIANO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ROSANGELA SANTANA (HERDEIRO)

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

RAFAEL DE MENON SALUSTIANO (HERDEIRO)

Nivaldo Jose Padilha OAB - MT0005138A-O (ADVOGADO)

MARIA ODETE MENON SALUSTIANO (HERDEIRO)

ANDREIA MENON SALUSTIANO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002821-12.2016.8.11.0003 Vistos. Intime-se a inventariante para, 

querendo, manifestar-se acerca da petição registrada no ID 11048813 no 

prazo de quinze dias, sob pena de preclusão. Sem prejuízo, ante o 

interesse da inventariante em formalizar a transmissão da propriedade dos 

dois veículos arrolados nas primeiras declarações, faculto a apresentação 

de carta de desalienação do veículo Honda POP 100, no prazo de quinze 

dias. Após, renove-se a conclusão. Intime-se. Rondonópolis-MT, 25 de 

junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004369-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SIMONE ROCHA GUIMARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLAYNE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21020/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, em 

obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001408-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERREIRA LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

EVERTON REIS LIMA (HERDEIRO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

VANDERLUCIA PEREIRA DOS REIS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001408-27.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Tratam-se de embargos de 

declaração opostos por Sheila Rodrigues, aduzindo, em síntese, a 

ocorrência de erro material na decisão objurgada (ID 13017098), eis que 

não retratam a matéria vertida nos autos. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e decido. Já que tempestivos, recebo os embargos de 

declaração (ID 13131769). Tratando-se de mero erro material possível é a 

correção de ofício, de acordo com o art. 1022, III, CPC. A propósito: “A 

correção de erro material deve ser feita a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo julgador (art. 463, I, do CPC).” 

(TJMT. Processo: RCIn 2959/2009. Rel. Des. José Zuquim Nogueira. 

Julgado em 22/05/2009). Posto isso, à luz do erro material existente no 

decisum outrora proferido (ID 13017098), torno-o sem efeito, acolhendo as 

razões vertidas no referido recurso de embargos de declaração. 2. 

Doravante, considerando-se a interposição de agravo de instrumento, 

aguarde-se a requisição das informações. 3. Pois bem. Considerando que 

o herdeiro Everton Reis Lima atingiu a maioridade no curso da ação (ID 

5054281), intime-o pessoalmente, para que regularize sua representação 

processual nos autos, mediante a juntada de instrumento procuratório 

outorgado pelo mesmo, bem como para declinar a atual localidade da 

motocicleta inventariada, a fim de possibilitar a avaliação determinada no ID 

12569385, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. No mais, intime-se a 

inventariante para colacionar aos autos, em igual lapso, cópia de sua 

certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso, certidão negativa 

de débito estadual (expedida pela PGE) em nome do falecido, assim como 

para manifestar-se quanto ao disposto na certidão apresentada no ID 

12986752. 5. Após, providencie-se a avaliação do acervo patrimonial, 

conforme decisão de ID 12569385. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008582-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, em 

obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010128-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CORCINO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

IVANILDE CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, em 

obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 15560 Nr: 7953-39.1994.811.0003

 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 PERPETUA FONTOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL RIBEIRO SOARES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073

 INTIMAÇÃO DO (S) ADVOGADO (S) DAS PARTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO)MANIFESTAREM-SE ACERCA O ESBOÇO DE PARTILHA, FLS. 

321 A 323.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003075-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. M. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. P. D. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: FRANCISCO JOSEFRAN MEDEIROS DAMASCENO. Parte 

Requerida: VILMA LUCIA PAULINO DAMASCENO. PRAZO: 20 (VINTE) 

DIAS – PROCESSO Nº 1003075.14.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: 
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CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA VILMA LUCIA PAULINO DAMASCENO, 

brasileira, casada, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte 

autora acima. As partes contraíram matrimônio em 04/04/1980 e 

encontram-se separados de fato há mais de trinta e seis anos. A parte 

autora requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja 

decretado o Divórcio do casal. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) 4. 

Cite-se a requerida pela via editalícia para contestar a presente, desde 

que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da juntada do último mandado de citação (art. 335, III e art. 231, IV 

do CPC), sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, NCPC). Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. Por se tratar de parte beneficiária 

da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 

257, II, do CPC). 5. Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio o 

Escritório Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte, devendo o 

mesmo ser intimado para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo 

prazo legal.. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 9 de julho de 2018. Hélio Avelino dos 

Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006678-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON PINTO DA FONSECA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006678-32.2017.8.11.0003 VISTO. NEWTON PINTO DA 

FONSECA, na execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, informa que o imóvel gerador do IPTU fora vendido para 

WILLIAN EVERSON SANTOS REZENDE, em 20 de fevereiro de 2002. 

Assim, entende que não é parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda, devendo ser retificado para inclusão do verdadeiro 

dono do imóvel, para que tome conhecimento da presente demanda, e, 

caso entenda, opor embargos ou realizar a quitação do débito. A 

exequente impugnou o pedido. É o relatório. Decido. A pretensão do 

executado não merece ser acolhida. Acontece que o suposto contrato de 

compra e venda firmado entre o executado e WILLIAN EVERSON SANTOS 

REZENDE, não tem firma reconhecida e sequer consta que a avença foi 

presenciada por duas testemunhas. Ademais, a transferência do domínio 

de bens imóveis somente ocorre por meio da transcrição do título 

translativo da propriedade no cartório de registro de imóveis. Por último, 

compete ao executado procurar o departamento de cadastro de imóveis 

do município para alterar o nome do atual possuidor do imóvel que gerou o 

tributo cobrado neste feito. Posto isso, INDEFIRO o pedido do executado e 

determino seja expedido mandado de penhora do imóvel objeto desta 

execução. Cumpra-se. Rondonópolis, 07 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008680-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FIRMINA LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1008680-72.2017.8.11.0003 VISTO. MARIA FIRMINA LEMES ajuizou pedido 

de isenção do pagamento de IPTU na execução fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em 

síntese, ser pensionista e perceber mensalmente o valor aproximado de 

um salário mínimo, motivo pelo qual o executado deve lhe isentar da 

cobrança do referido tributo. Intimada, a credora ofereceu ampla 

resistência à pretensão da devedora, dizendo que ela utiliza-se de via 

ilegal para suscitar o pedido, pois a Execução Fiscal tem rito específico, 

que não abrange o conhecimento do juízo, e o pedido de isenção 

necessita da análise do juízo, sendo a fase de conhecimento 

imprescindível. É o relatório. Decido. A devedora está sendo executada 

pela certidão de dívida ativa que goza de presunção de liquidez, certeza e 

exigibilidade. O pedido de isenção do pagamento tributos deve ser 

buscado na via administrativa ou judicial, garantindo-se nesta última 

hipóteses amplo direito de defesa. Estabelece a jurisprudência que: "se o 

título executivo apresenta, formalmente, a aparência de liquidez, certeza e 

exigibilidade, a sua descaracterização só poderá ser buscada através de 

embargos do devedor, nunca por simples petição nos autos" (RF 306/208, 

p. 663). Encontra-se claro que a matéria levantada pela devedora não 

pode ser objeto de simples petição, sendo necessária a apresentação de 

ação própria. O caso dos presentes autos, refere-se a um processo 

executório motivado por uma certidão de dívida ativa, que goza da 

presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Não bastasse isto, a CDA 

apresenta todas as informações exigidas pelo artigo 202, incisos I, II, III, IV, 

V, parágrafo único e artigo 203 do CTN, não se mostrando, portanto, 

adequado pedido da devedora. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido formulado por MARIA FIRMINA LEMES. Expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação de bens da executada, suficientes para 

garantir a execução. Cumpra-se. Rondonópolis, sábado, 7 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008600-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008600-11.2017.8.11.0003. AUTOR: V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME 

RÉU: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

VISTO Trata-se de execução por quantia certa apresentada por V. N. 

GONÇALVES & CIA LTDA. (V.N. G. TRANSPORTE) em da COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER , visando o pagamento 

da quantia de R$ 154.042,81 (cento e cinquenta e quatro mil, quarenta e 

dois reais e oitenta e um centavos), em virtude da inadimplência nos 

contratos de prestação de serviço celebrados entre as partes. A 

exequente informou que a executada é uma Sociedade de Economia Mista. 

Como se sabe, as varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

somente tem competência para julgar ações envolvendo o ESTADO, 

MUNICÍPIO e suas respectivas autarquias. Nesse sentido: "CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

FEDERAL - JUSTIÇA COMUM - VARA CÍVEL. 1. "É competente a Justiça 

Comum para julgar as causa em que é parte sociedade de economia mista" 

(Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal). 2. O art. 59 da Lei de 

Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais aplica-se 

exclusiva e unicamente às sociedades de economia mista estaduais e 

municipais e, por isto, o juízo competente para julgar as ações em que são 

partes as sociedades de economia mista federal, como é caso da 

Ceasa/MG, é o Cível e não o da Fazenda Pública, Falência e Registros 

Públicos." (TJMG Conflito de Competência 1.0000.09.495965-7/000, 

Relator: Des. Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, DJE 03/10/2014). 

Portando, não se admite que sociedades de economia mista figurem como 

partes nas varas de Fazenda Públicas. Se assim fosse permitido, todas as 

ações envolvendo o BANCO DO BRASIL deveriam tramitar em uma das 

varas de fazenda públicas desta Comarca. Em razão disso, torno sem 
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efeito todos os despachos e atos praticados pelo juízo da primeira vara da 

fazenda pública desta Comarca neste feito. Determino, ainda, o retorno 

dos autos para a QUARTA VARA CÍVEL desta Comarca, por ser a vara 

competente para julgar este feito. RONDONÓPOLIS, 7 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001358-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

SUELI RODRIGUES (EXECUTADO)

RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte exequente para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003013-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003013-71.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO Intime-se o 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a 

impugnação aos embargos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 8 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 08/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO OAB - SP125908 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 08/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002275-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEVORMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 08/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002603-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCOES CANAL DE IDEIAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE MULLER GONCALVES OAB - PR38308 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001643-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001643-57.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S.A. VISTO Intime-se o executado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição juntada na página 

39, bem como pagar o valor das custas finais. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000744-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DORILDO CARLINI (RÉU)

LENIR CARLINI (RÉU)

JOSE FELISBERTO BORGES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003399-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANE CONCEICAO DA SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 6 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001343-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

THAYNA LORRAINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 6 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008600-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008600-11.2017.8.11.0003. AUTOR: V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME 

RÉU: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

VISTO Trata-se de execução por quantia certa apresentada por V. N. 

GONÇALVES & CIA LTDA. (V.N. G. TRANSPORTE) em da COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER , visando o pagamento 

da quantia de R$ 154.042,81 (cento e cinquenta e quatro mil, quarenta e 

dois reais e oitenta e um centavos), em virtude da inadimplência nos 

contratos de prestação de serviço celebrados entre as partes. A 

exequente informou que a executada é uma Sociedade de Economia Mista. 

Como se sabe, as varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

somente tem competência para julgar ações envolvendo o ESTADO, 

MUNICÍPIO e suas respectivas autarquias. Nesse sentido: "CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

FEDERAL - JUSTIÇA COMUM - VARA CÍVEL. 1. "É competente a Justiça 

Comum para julgar as causa em que é parte sociedade de economia mista" 

(Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal). 2. O art. 59 da Lei de 

Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais aplica-se 

exclusiva e unicamente às sociedades de economia mista estaduais e 

municipais e, por isto, o juízo competente para julgar as ações em que são 

partes as sociedades de economia mista federal, como é caso da 

Ceasa/MG, é o Cível e não o da Fazenda Pública, Falência e Registros 

Públicos." (TJMG Conflito de Competência 1.0000.09.495965-7/000, 

Relator: Des. Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, DJE 03/10/2014). 

Portando, não se admite que sociedades de economia mista figurem como 

partes nas varas de Fazenda Públicas. Se assim fosse permitido, todas as 

ações envolvendo o BANCO DO BRASIL deveriam tramitar em uma das 

varas de fazenda públicas desta Comarca. Em razão disso, torno sem 

efeito todos os despachos e atos praticados pelo juízo da primeira vara da 

fazenda pública desta Comarca neste feito. Determino, ainda, o retorno 

dos autos para a QUARTA VARA CÍVEL desta Comarca, por ser a vara 

competente para julgar este feito. RONDONÓPOLIS, 7 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004063-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE GRAMADO (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1004063-35.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por SERGIO SOARES 

DE SOUZA, em face do MUNICÍPIO DE GRAMADO O autor atribuiu à causa 

o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). . 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. Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve: “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; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial. Com 

estas 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 do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 07/07/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003778-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 
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oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 08/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003013-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003013-71.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO Intime-se o 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a 

impugnação aos embargos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 8 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 08/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002275-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEVORMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 08/07/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002603-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCOES CANAL DE IDEIAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE MULLER GONCALVES OAB - PR38308 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010530-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1010530-81.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CLAUDIA SALES VISTO Intime-se o executado para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002190-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE MELO QUEIROZ SOARES (EXECUTADO)

WILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE MELO QUEIROZ (EXECUTADO)

EVERALDO MOREIRA SOARES (EXECUTADO)

VALCIRIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

V S COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

 

INTIMAR PATRONO DAS PARTES REQUERIDAS, DR. CELIO PAIAO, PARA 

APRESENTAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO VALOR DE R$ 13,50 (TREZE REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS), BEM COMO, OS DADOS BANCÁRIOS DAS 

OUTRAS PARTES REQUERIDAS PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

BLOQUEADOS.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 432385 Nr: 1050-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA & CIA LTDA, 

FERNANDO DA SILVA, SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 VISTO

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 113/116.

Após, conclusos para decidir os últimos incidentes processuais.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 292839 Nr: 7324-84.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 VISTO

Intime-se FRANCISCO FERREIRA BARBOSA para manifestar-se nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758220 Nr: 12255-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO CASTRO E SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 12255-13.2014.811.0003, 

Protocolo 758220, 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.: 721893 Nr: 2915-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE LIMA 

ROSSONI, para devolução dos autos nº 2915-79.2013.811.0003, Protocolo 

721893, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762545 Nr: 14733-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAVALLARI &REZENDE 

ADVOGADOS ASSOSCIADOS LTDA - OAB:283

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADUAL move em face de CASA PRADO E COM. E CONFECÇÕES 

LTDA e GERALDO JOSÉ ZIOLKOWSKI DO PRADO e PRISCILA 

ZIOLKOWSKI DO PRADO.

A parte exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

II do CPC (fls. 41).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que a executada efetuou o pagamento da obrigação, 

conforme documentos de fls. 42/43.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Ademais, intimem-se as executadas para, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ.

Quitadas as custas, providencie-se o levantamento da quantia bloqueada 

às fls. 23, mediante alvará eletrônico, bem como a retirada das restrições 

impostas pelo sistema RENAJUD sobre os veículos descritos às fls. 35.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 Após, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798929 Nr: 13874-41.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIMER LUIZ TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR PAULO LAZZAROTTO - 

OAB:OAB-PR 18.035, SIDIMAR LAZZAROTTO - OAB:55736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 255.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756355 Nr: 11056-53.2014.811.0003

 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: WANDERLEI JOSE VASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, TANIA 

MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 VISTO

1. Restaure-se a página 278, onde consta anexado um CD da gravação da 

audiência realizada nos autos.

 2. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

3. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Fazenda Pública, POR MEIO DE CARGA, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução de honorários, 

nos termos do artigo 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737164 Nr: 54-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARLIDES FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 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: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advºª) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO , OAB/MT 17553, para manifestar-se acerca do 

depósito judicial, realizado pela parte executada, no prazo de (5)cinco 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762545 Nr: 14733-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAVALLARI &REZENDE 

ADVOGADOS ASSOSCIADOS LTDA - OAB:283

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª(s)CAVALLARI 

&REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA , OAB/MT 283, para no 

prazo de 02(dois) dias, efetuar o pagamento das custas processuais no 

total de 1.332,82, a seguir descrito: FUNAJURIS, no valor de R$ 1.272,60 

esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ-MT. Para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, no valor de R$ 60,22, efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 
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Cartório Distribuidor, sob pena, em caso de não efetuar o pagamento, de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004241-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DA LUZ (AUTOR)

BENEDITA APARECIDA LUZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - GO18130-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º VISTO. Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por DIVINO DA LUZ e BENEDITA APARECIDA DA LUZ 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O autor atribuiu à 

causa o valor de R$ 18.573,67,00 (dezoito mil quinhentos e setenta e três 

reais e sessenta e sete centavos) . 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. Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve: “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; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial. Com 

estas 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 do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 07/07/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004063-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE GRAMADO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1004063-35.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por SERGIO SOARES 

DE SOUZA, em face do MUNICÍPIO DE GRAMADO O autor atribuiu à causa 

o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). . 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. Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve: “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; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial. Com 

estas 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 do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 07/07/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004691-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1004691-24.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTÔNIO MARCOS 

DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O autor atribuiu à 

causa o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais). . 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. Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve: “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; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial. Com 

estas 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 do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 08/07/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001992-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Transfira o valor depositado nos autos (fls. 47) para a conta indicada na 

página 50. Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 

08/07/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001900-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Transfira o valor depositado nos autos para a conta do exequente, 

mediante alvará eletrônico. Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. 

Rondonópolis, 09/07/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007533-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEDECILIO RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 09/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006237-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 
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transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 09/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008231-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a INTIMAÇÃO da parte Demandante, na pessoa de 

seus Procuradores para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) juntada(s) ao processo no ID 

retro, requerendo o que entender pertinente para o prosseguimento do 

feito. Atenciosamente, NADIR DOS SANTOS GONÇALVES PEREIRA 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006889-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE MURTA BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO)

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 120 (cento e vinte) dias. 2. 

Decorrido o prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos 

para satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se 

o processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 729971 Nr: 10589-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS GLAUCE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de Almeida - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação do advogado da parte autora, 

EDNO DAMASCENA DE FARIAS, OAB/MT nº 11134, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 802314 Nr: 15313-87.2015.811.0003

 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: VALMIRA ROSA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 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 da certidão de fls. 107, informando se o 

réu restabeleceu o auxílio doença à requerente, ou, requerer o que 

entender de direito, ciente de que no silêncio, os autos serão 

encaminhados ao TJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705662 Nr: 333-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE LIMA 

ROSSONI, para devolução dos autos nº 333-43.2012.811.0003, Protocolo 

705662, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647886 Nr: 8345-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENDELSON APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. 2.1 Da preliminar rejeição da 

denúncia. (...) Logo, não vislumbro que a alegação da defesa enseje 

absolvição sumária do réu ou impronúncia até porque não pode ser 

apreciada neste momento por ser alegação de mérito, fazendo se 

imprescindível a dilação probatória. Neste sentir, destaco o entendimento 

jurisprudencial: (...) Desta feita, os indícios iniciais de autoria e 

materialidade necessários para persecução da ação penal se fazem 

presentes, sendo que a matéria alegada pela defesa como preliminares se 

confundem com o mérito, não sendo suficiente para levar a uma 

absolvição sumária ou extinção de punibilidade. 3. Dispositivo. I – Afasto a 

preliminar de rejeição da denúncia, pela ausência de indícios de autoria e 

materialidade, conforme fundamentação acima. II – As alegações da 

defesa não detêm condições de levar a absolvição sumária nos termos do 

art. 397 do Código de Processo Penal ou demonstram ser desnecessária a 

instrução criminal vez que se confunde com o mérito. III – Por isso, designo 

para o dia 17 de setembro de 2018, às 14:20 horas, audiência de 

instrução e julgamento. IV – Intimem-se o Ministério Público, defesa, 

testemunhas arroladas e o réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338900 Nr: 2704-25.2011.811.0064

 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): ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIERIA ROCHA - 

OAB:20982/O

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro preliminares nas hipóteses do 

art. 397, do Código de Processo Penal. O recebimento da denúncia 

pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, do Código de Processo 

Penal e existência de lastro probatório suficiente (justa causa) para 

deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) imputado(s), razão pela qual, 

confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto:

Decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 17 de setembro de 

2018, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas.

III – Intime-se o réu, o Ministério Público e a defesa.

IV – Defiro o pedido de fl. 86, requisite-se à autoridade policial a devida 

informação, assinalando-se o prazo de 10 dias para apresentação de 

resposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287830 Nr: 3553-75.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL TEIXEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 I - Relatório (...). É o relatório. II - Fundamentação Inicialmente registro que 

aos crimes praticados antes da entrada em vigor da lei 9.271/96 não se 

aplicam as alterações trazidas ao art. 366 do Código de Processo Penal . 

Assim, a despeito da decisão proferida (no dia 11.11.2013 -, fls. 80/85), o 

prazo prescricional do presente nunca permaneceu suspenso. Entretanto, 

no decurso do processo houve a sentença de pronúncia (no dia 

05.09.2000 -, fls. 63/67) o que interrompeu o curso do prazo prescricional, 

e voltou a correr por inteiro, como preceitua o disposto do artigo 117, 

inciso II do Código Penal. Pois bem, o caso em específico, o preceito 

secundário do crime estabelece uma sanção compreendida entre 06 (seis) 

a 20 (vinte) anos de reclusão. Com efeito, tem-se como prazo 

prescricional, o período de 20 (vinte) anos a contar da sentença de 

pronúncia, nos termos do artigo 109, inciso I do Código Penal, o qual no 

caso será reduzido pela metade, visto que o acusado possui mais de 70 

anos de idade (artigo 115, do Código Penal), conforme termo de 

qualificação de fl. 22. Desse modo, o prazo prescricional findou em 05 de 

setembro de 2010, tendo em vista que a sentença de pronúncia foi 

prolatada no dia 05.09.2000 (fls. 63/67). 3. Dispositivo Pelo exposto, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Manoel Teixeira Batista 

conforme inteligência do artigo 107, inciso IV, primeira parte, art. 109, 

inciso I e artigo 115, todos do Código Penal. Todavia, resta superado a 

fundamentação da declaração de extinção de punibilidade do acusado, 

não havendo mais que se falar em prisão preventiva, portanto, expeça-se 

o competente contramandado, devendo ser oficiado aos órgãos 

competentes para que se promovam à baixa e devolução do mandado de 

prisão em desfavor do acusado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as cautelas de praxe. Publique - se. Registre - se. Intimem - se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321547 Nr: 6297-67.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR ANTUNES, Rg: 8.339.714-4, 

Filiação: Ildefonso Antunes e Maria Costa Rosa, data de nascimento: 

02/03/1983, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR, convivente, 

penseiro de algodoeira agricola. 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: 1. Relatório.O Ministério Público ofereceu denúncia, fls. 09/16, 

em desfavor de Gilmar Antunes, enquadrando-o nas sanções do artigo 

121, §2º, III do Código Penal. Consta da exordial acusatória que, no dia 02 

de novembro de 2008, por volta das 18h00min, em via pública, mais 

precisamente na Rua 01, Quadra 11, em frente a casa de nº 49, Bairro 

Jardim Ana Carla II, nesta cidade, o denunciado e a pessoa de Alessandro 

Mota mataram a vítima Adriano Silva Costa Hudson, agindo em unidade de 

desígnios, impelidos por motivação fútil, qual seja, pelo fato da vítima ser 

considerada “dedo duro”, acarretando-lhe ferimentos que resultaram em 

sua morte, conforme laudo de necropsia, fls. 60/63, mapa topográfico, fls. 

64/64v e certidão de óbito de fls. 46. Dessume-se que, no dia dos fatos, 

Alessandro, após uma discussão, disparou três tiros na direção da vítima, 

vindo a atingi-la em várias partes do corpo. Porém, a vítima permaneceu 

desfalecida, sentada na calçada, instante em que o denunciado Gilmar, 

fazendo uso de um pedaço de madeira, golpeou a cabeça da vítima por 

diversas vezes, acertando principalmente a as regiões temporal e 

auricular, levando a vítima à morte, evadindo-se do local.A denúncia foi 

recebida e decretada a prisão preventiva, fls. 137/141. O réu foi 

devidamente citado, conforme certidão de fl. 159, apresentando resposta 

à acusação, fls. 165. Confirmado o recebimento da denúncia, designou-se 

audiência de instrução e julgamento, fls. 167. Realizada a audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Roneiberg 

Aparecido Mota, Aguinaldo Alves da Costa, Janito Ferreira de Souza, fls. 

225/229. Em audiência de continuidade, foi inquirida a testemunha Luiz 

Carlos da Silva Filho, fls. 252/254. Por fim, em audiência, foi homologada a 

desistência das demais testemunhas, bem como decretada a revelia do 

réu, fls. 274. Encerrada a instrução probatória, o representante do 

Ministério Público apresentou suas alegações finais, fls. 279/290, 

requerendo a pronúncia em face do acusado, como incurso no art. 121, 

§2º, incisos II, III e IV do Código Penal. A defesa do réu, por sua vez 

apresentou memoriais as fls. 295/295v. Eis a síntese do necessário.2. 

Fundamentação.2.1. Mérito.Primeiramente necessário se consignar que 

nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da 

materialidade e os indícios da autoria, não sendo necessária a 

comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real, art. 413 do 

Código de Processo Penal.2.2.1. Materialidade do delito de homicídio. A 

prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada 

mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida 

imputado ao réu na denúncia.Nesse diapasão, a lei exige certeza da 

ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na 

tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta. No caso sob 

exame, é evidente tal requisito, bastando para sustentar a verdade dos 

fatos, o Boletim de Ocorrência, fls. 22/23, laudo de necropsia, fls. 60/63, 

mapa topográfico para localização das lesões, fls. 64/64v e certidão de 

óbito de fls. 46. Pois bem, para apurar o crime de homicídio tanto tentado 

quanto consumado, no que se refere ao julgamento pelo Tribunal Júri, é 

comprovação da vontade assassina, que já ao tempo do crime, era ela 

guardada pelo agente. Desta feita, para o reconhecimento do crime de 

homicídio, tanto na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que 

se demonstre o dolo (vontade) de matar do agente por meio de elementos 

objetivos, podendo ser representado pela potencialidade lesiva letal do 

instrumento empregado na ação, números de golpes ou tiros e local do 

corpo da vítima atingindo (zonas nobres e vitais). É a fórmula criada por 

Francesco Carrara: instrumento + número de golpes + sede das 

lesões.Sabe-se em geral, que são mortais as lesões que atingem as 

grandes cavidades: cabeça, pescoço, tórax, dorso e abdômen, porque 

nestas partes se situam os órgãos de elevada hierarquia. Em 

consequência disso, o sujeito que, livre e conscientemente, efetua 

reiteradas pancadas incorre consequentemente na prática do crime 
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narrado na denúncia ou assume o risco de fazê-lo. É dedução projetada 

da razão que advém da lógica.Em que pese, tanto na fase extrajudicial, 

quanto na fase judicial, não ter ocorrido o interrogatório do réu, em razão 

da sua revelia, as testemunhas inquiridas, seja na fase policial ou mesmo 

em Juízo, indicaram que o autor teria desferido diversos golpes contra o 

ofendido com um pedaço de pau, após ver a vítima inconsciente após ser 

atingida por disparos de arma de fogo, em regiões do corpo consideradas 

letais, pois foram causados diversos hematomas na região temporal e 

auricular revelando assim o dolo do agente, que assumiu os riscos da 

produção do resultado mais gravoso com sua conduta.Deste modo, 

conclui-se que diante da conduta do agente o mesmo agiu com a intenção 

de tirar a vida do ofendido ou assumiu o devido risco, sendo certo que a 

vítima veio a óbito.2.1.2. Dos indícios de autoria.Para a pronúncia é 

necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a 

presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini Mirabeteleciona:“É 

necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, 

elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado 

cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, 

depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de 

admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a 

autoria que se exige para a condenação.”Vê-se que não há necessidade 

de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia 

arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova 

verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem 

acolhimento para pronúncia.Neste sentir se posicionam os Tribunais 

pátrios:Existência legal que os indícios sejam suficientes, sérios, para que 

se possa pronunciar um acusado de crime doloso contra a vida. STJ – 

RSTJ 81/344. Sendo vagos e frágeis os indícios da participação do 

co-autor, não pode ser mantida a pronúncia, conforme ensinamento da 

doutrina. Precedentes jurisdicionais. Inteligência do art. 409 do CPP. 

Recurso em sentido estrito provido para impronunciar o agente. TJRS – 

RJTJERGS 175/88Para pronúncia não são suficientes indícios 

extremamente frágeis, vagos, imprecisos. TJSP – RT 686/327Pois bem, 

das provas testemunhais produzidas nos autos, na fase judicial e na 

extrajudicial, as testemunhas ouvidas/inquiridas perante a autoridade 

policial foram uníssonas em apontar o denunciado Gilmar Antunes como o 

autor da prática delitiva. Vejamos:A testemunha Janito Ferreira de Souza, 

quando inquirido em juízo, confirmou os fatos narrados em sede policial, 

na época dos fatos, descrevendo que, um dia antes dos fatos, estava em 

um bar, quando então presenciou uma discussão entre Alessandro e 

Adriano, em que Alessandro teria ameaçado a vítima, para que ele não 

fosse testemunhar sobre apreensão de entorpecentes. No dia dos fatos, 

estavam na parte externa da casa de Roinerbeg, quando então 

Alessandro e Gilmar foram até a casa de Adriano, mas não o 

encontraram. Após retornarem, Adriano chegou no local para tirar 

satisfação, quando Alessandro deu o primeiro tiro e todos saíram 

correndo, informando que foram cerca de 3 ou 4 disparos. Narrou ainda 

que, após a vítima já estar no chão, Gilmar deu aproximadamente três 

pauladas em sua cabeça, quando então pegaram uma moto e sumiram do 

local.O depoente Roneiberg Aparecido Mota, confirmou que os fatos 

ocorreram em frente a sua residência, embora apresentasse algumas 

versões contraditória sobre os fatos.Informou que no momento do 

ocorrido não estava na casa, mas que ficou sabendo por terceiros que 

teria sido Gilmar e a moto dele que se encontrava em frente da casa. O 

informante Aguinaldo Alves Costa, pai da vítima, se limitou em descrever 

os comportamentos pessoas do seu filho, descrevendo que desconhecia 

que havia algum inimigo, apenas relatando que, na manhã do domingo, ele 

havia lhe contado que as pessoas estavam comentando que ele teria 

denunciado/descoberto uma “boca de fumo”. Por fim, a testemunha Luiz 

Carlos da Silva Filho, Investigador de Polícia, não se recordou dos fatos, 

apenas que trabalhou na divisão de crimes contra a vida, no ano de 2008, 

nesta cidade de Rondonópolis.Assim, há vários elementos de que a 

autoria recai no denunciado, mais acentuada no depoimento das 

testemunhas em sede judicial e nos depoimentos prestados durante a fase 

policial, bem como através da prova oral produzida em juízo.Convém 

destacar que, em sede policial, as testemunhas inquiridas foram 

uníssonas em apontar que teria sido Alessandro o autor dos disparos que 

atingiram a vítima Adriano e, após, Gilmar Antunes o autor dos golpes na 

cabeça da vítima, que já se encontravam no chão e sem consciência. 

Registra-se também que, corroborando com os elementos colhidos, o 

declarante Raimundo Rodrigues de Sousa reconheceu formalmente o réu 

Gilmar Antunes como o autor do delito, conforme se vê do termo de 

reconhecimento de pessoa, encartado as fls. 31.Anoto por fim, que na 

fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, 

existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. 

Nesse sentido é a lição de Fernado Capez:“A fase da denúncia vigora o 

princípio in dúbio pro societate¸ uma vez que há mero juízo de suspeita, 

não de certeza, O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o 

exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas 

acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera 

prelibação”.Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerra no juízo 

de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o 

convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de 

autoria.Não sendo cabível longas discussões, sob pena de adentrar a 

competência do Tribunal Popular do Júri, induzindo-o a formar juízo de 

culpabilidade.Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que 

consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do in dúbio pro 

societate, pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que 

como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida. 2.2. Das qualificadoras.Pois bem, a denúncia narra 

que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio, com a 

seguinte qualificadora: meio cruel (art. 121, §2º, III do CP). Contudo, o 

Ministério Público, em seus memoriais, atribuiu ao réu, dos fatos narrados 

na própria denúncia, a ocorrência das seguintes qualificadoras: motivo 

fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º. II e IV do 

CP).Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras 

apontadas na denúncia, bem como nos memoriais, seguem o mesmo 

posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, 

devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente 

somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma 

qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in 

dubio pro societatis.PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS 

DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. 

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. 

MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI.1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas 

corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob 

pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto 

quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a 

ordem de ofício.2. A decisão que submete o acusado a julgamento pelo 

Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às 

qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal.3. As qualificadoras propostas na denúncia somente 

podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se 

absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua 

existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o 

princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se 

sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.4. Hipótese em que o 

acórdão impugnado fundamentadamente faz referência às provas que 

indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que 

torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz 

natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena 

de afronta à soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas corpus não 

conhecido. STJ – 5ª Turma – HC 228924/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – 

julg. 26/05/2015, pub. DJe 09/06/2015.2.2.1. Do motivo fútil.Alega a 

acusação que a vida da vítima foi ceifada sem motivos aparentes, pois, a 

vítima fora morta por ter sido considerada “dedo duro” pelo réu e pelo 

coautor Alessandro.A qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de 

cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios reais de que o 

acusado agrediu o ofendido, após este ter sido alvejado por arma de fogo, 

pelo fato de supostamente ter sido intimado para testemunhar, acerca de 

ocorrido crime de tráfico de drogas. Assim, a morte parece 

desproporcional para o motivo que a levou, razão pelo qual entendo que a 

qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.Assim, deixo 

aos Srs. Jurados para apreciarem a existência real de tal 

qualificadora.2.2.2. Da qualificadora do meio cruel.Descreve a exordial 

acusatória, que o meio utilizado pelo réu foi extremamente cruel e violento, 

posto que a vítima teria sido atacada com sucessivos golpes de madeira, 

mesmo após atingida pelos disparos de arma de fogo, não cessando 

mesmo ao ver a vítima agonizar.Após a finda a instrução probatória há 

elementos que demonstrem a ocorrência de possível utilização de meio 

cruel, já que há relatos que o ofendido foi golpeado na cabeça com um 
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pedaço de madeira, após estar desacordado, em razão dos disparos 

sofridos, sendo atingido por no mínimo três golpes de 

madeira.PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REITERAÇÃO DE 

GOLPES. INDÍCIOS DE MEIO CRUEL. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

DE PRONÚNCIA. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade 

da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando 

manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a 

soberania do Júri. 2. É entendimento desta Corte que A reiteração de 

golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é 

circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o 

do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora 

manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz 

da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente 

atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014) 3. Compete ao Tribunal do 

Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos 

fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não de qualificadora. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 

19/06/2018)Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos 

Senhores Jurados para que dirimam a questão.2.2.3. Da qualificadora do 

meio que impossibilitou a defesa da vítima.Relata ainda que foi utilizado de 

recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, posto que a vítima se 

encontrava caído no chão, após ter sido baleado, quando o réu passou a 

golpear a sua cabeça, sem dar a ela qualquer chance de defesa.No que 

tange a qualificadora apontada, seguindo o mesmo posicionamento, 

considerando que há indícios de sua ocorrência, esta também devem ser 

apreciadas pelos aos Srs. Jurados.3. Dispositivo. PRONUNCIO Gilmar 

Antunes para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca pela prática do delito do art. 121, §2º, II, III e IV do CP vez que há 

prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do 

Código de Processo Penal.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem as testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-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, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612771 Nr: 3277-92.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Designo para o dia 28 de setembro de 2018, às 09:00hs, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

 II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas; intimem-se em seguida 

os Srs. jurados.

 III – Atualizem-se os antecedentes do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651249 Nr: 894-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 1. Relatório.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em 

face da decisão proferida nos autos da ação penal de código 612771 que, 

diante da anulação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, 

revogou a prisão processual do réu. O recorrente apresentou suas 

razões, fls. 04/13, pugnando pela realização do juízo de retratação. 

Intimada, a defesa deixou transcorrer o prazo para apresentar as 

contrarrazões, conforme certificado as fls. 67. Breve relato.

2. Fundamentação.

2.1. Do juízo de retratação.

O artigo 589 do Código de Processo Penal determina que, conhecido o 

recurso em sentido estrito e, após apresentação das razões recursais 

pelas partes, os autos deverão retornar ao juízo a quo para que promova 

ou não o juízo de retratação a respeito da decisão proferida anteriormente.

 Reexaminando a questão decidida, concluo que a mesma não deve ser 

modificada, cujos fundamentos se mantem, já que não há alteração, desde 

a sua revogação da prisão processual do réu.

 Desta forma, não se realizando o juízo de retratação, os autos deverão 

ser remetidos ao E. TJMT para sua apreciação, considerando que 

acarretará prejuízo ao andamento do feito a manutenção do seu 

apensamento.

3. Dispositivo.

I – Recebo o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, em seus 

legais efeitos, eis que tempestivo.

II – Mantenho a decisão proferida nos autos de código 612771.

 III – Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 215578 Nr: 1445-20.1996.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Diante do retorno das missivas, dou por encerrado a instrução probatória, 

assim:

 I – Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais.

II – Após, voltem-me para sentença.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670341 Nr: 2807-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 INTIMAÇÃO DA DRª TAITANE BONISSONI- OAB/MT Nº 18.717, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO RÉU 

JOSÉ RAMOS DA SILVA, NOS AUTOS E AÇÃO PENAL Nº 

2807-85.2018.811.0064- CÓDIGO 670341.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 670341 Nr: 2807-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 Vistos, etc. Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos 

seus termos. Expeça-se mandado de citação do acusado JOSÉ RAMOS 

DA SILVA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 
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10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-lo. Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá 

constar no mandado de citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor. Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu 

endereço residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins 

de futuras intimações. Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC. Defiro os demais 

pedidos formulados pelo MP.(...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643532 Nr: 4759-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DE MIRANDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4759-70.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: DOMINGOS DE MIRANDA LIMA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Domingos de Miranda Lima, Cpf: 

89316649315, Rg: 6000805 SEJUS TO Filiação: Domingos Rego Barros 

Lima e Dionísia de Miranda Lima, data de nascimento: 12/12/1983, 

brasileiro(a), natural de Porto Franco-MA, solteiro(a), operador de máquina 

empilhadeira, 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 

4759-70.2016.811.0064, 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 9.503/97, data 

do fato: 04/07/2016, tendo como vítima: A Sociedade, Recebida a denúncia 

por este r. juízo em 30/09/2016. 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)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 633972 Nr: 5415-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 5415-61.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: JANETE COSTA

CITANDO E INTIMANDO: Janete Costa, Cpf: 04858746100, Rg: 2299482-3 

SSP MT Filiação: Geraldo Mendes de Oliveira e Maria Gonçalina Cortez, 

data de nascimento: 22/06/1993, brasileiro(a), natural de Nova 

Aripuanã-AM, solteiro(a), vendedora, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar a denunciada acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

5415-61.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-la para apresentar por escrito, no prazo de 20 (vinte) 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 a ré 

acima, qualificada como incurso no artigo 303, parágrafo único (incidência 

da causa de aumento de pena do art. 302, § 1º, III, CTB) do CTB, data do 

fato:31/05/2014, tendo como vítima: Guilherme Laurindo Araújo, recebida a 

denúncia por este r. Juízo em . 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)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 615025 Nr: 5679-49.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 5679-49.2013.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: CLAUDIO SILVEIRO DA CRUZ

CITANDO E INTIMANDO: Claudio Silveiro da Cruz, Cpf: 94221812168, Rg: 

3562177 SSP GO Filiação: Jose Ferreira da Cruz e Rosa Silveira da Cruz, 

data de nascimento: 29/08/1979, brasileiro(a), natural de Barra do 

garças-MT, 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 nº 

5679-49.2013.811.0064, 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, § 1º, IV da Lei nº 

9.503/97l, data do fato: 18/08/2013, tendo como vítima: Maria Lucia Ribeiro 

Borges, Recebida a denúncia por este r. juízo em 04/08/2016. 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)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 640238 Nr: 1760-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARCELINO PARREIRAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:MT0015375

 INTIMAÇÃO DO DR. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO- OAB/MT 

15.375, PARA QUE NO PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO 

RÉU RODRIGO MARCELINO PARREIRA NEVES, NOS AUTOS DE AÇÃO 

PENAL Nº 1760-47.2016.811.0064- CÓDIGO 640238.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670743 Nr: 3174-12.2018.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEREIRA DA SILVA NETO, BRENDA 

COSTA DAVID GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16855

 Em face disso, ressalte-se por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos 

e culpáveis, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos 

crimes de roubo majorado e extorsão majorada qualificada, outro caminho 

não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face dos 

réus Moises Pereira da Silva Neto e Brenda Costa David Gomes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665153 Nr: 13470-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, RICARDO MALDONADE LEITE, DANIEL JUNIOR 

FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOUTORES ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, e THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT, para apresentar os Memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670743 Nr: 3174-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEREIRA DA SILVA NETO, BRENDA 

COSTA DAVID GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16855

 Intimação do advogado Dr. ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT, OAB/MT 

nº 12.624, e DR. MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO, OAB/MT nº 

16.855, da r. sentença de fls. 191/203, que condenou a ré BRENDA 

COSTA DAVID GOMES como incursa no art. 157, §2º, I, II e V e art. 158, §

§ 1º e 3º, do Código Penal, em concurso material, a uma pena de 13 

(treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime 

inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal, bem como condenou o réu MOISES PEREIRA 

DA SILVA NETO como incurso no art. 157, §2º, I, II e V e art. 158, §§ 1º e 

3º, do Código Penal, em concurso material, a uma pena de 15 (quinze) 

anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial 

fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal, para, querendo, recorrer, no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605363 Nr: 3159-53.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRINALVO SANTANA SOARES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O

 Vistos.

Primeiramente, considerando o teor dos documentos acostados às fls. 

417/422, em que comunica o cumprimento da prisão do recuperando na 

Comarca de Ponta Porã/MS, AUTORIZO o recambiamento de Sandrinalvo 

Santana Soares Mota para a Penitenciária Major Eldo Sá Correa “Mata 

Grande”.

Oficie-se, à Superintendência de Gestão de Penitenciárias da Secretaria 

de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), com urgência, para que 

tome as providências necessárias visando a efetivação da transferência 

do apenado, no prazo de 10 (dez) dias, para a unidade prisional desta 

comarca;

Comunique-se ao Juiz subscritor do pedido (fl. 418) acerca desta decisão.

Ademais, juntem-se as informações prestadas, requisitadas pelo 

Excelentíssimo Desembargador Relator, referentes ao HABEAS CORPUS 

Nº 1006850-46.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal, Comarca de 

Rondonópolis/MT - Autoridade Coatora: Juízo da Quarta Vara Criminal - 

Impetrante: Dr. Affonso Flores Schendroski – Paciente: Sandrinalvo 

Santana Soares Mota.

Encaminhe-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), o ofício 

expedido, bem como as cópias necessárias, juntando-se aos autos o 

respectivo recibo de envio.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se IMEDIATAMENTE.

Rondonópolis-MT, em 09 de julho de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito em Substituição Legal

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675710 Nr: 7601-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 (...) 2. Fundamento. (...) Vejamos, a prisão preventiva, em situações 

excepcionais, pode ser substituída pela prisão domiciliar. Vejamos: “Art. 

317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado 

em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. 

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 

quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente 

debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados 

especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto 

risco. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo.” Pois bem, no caso dos autos, a 

defesa não se desincumbiu de demonstrar nos autos que a cadeia 

pública, local onde o autuado se encontra segregado, não proporciona a 

ele cuidados médicos necessários, ou, de outro lado, que necessite de 

acompanhamento médico especial do qual poderá ser proporcionado tão 

somente se permanecer em seu domicílio. Ademais, conforme mencionado 

anteriormente, apenas será concedida a medida, considerando a 

gravidade e as circunstâncias do crime, a peculiar condição de saúde do 

autuado que esteja em estado grave de saúde, desde que não exista na 

comarca ou até mesmo no Estado, estabelecimento prisional apto ao 

encarceramento cautelar de pessoa que é portadora de doenças graves. 

Por fim, registro que o fato de possivelmente o acusado ser portador de 

doenças graves não lhe garante, por si só o direito da liberdade provisória 

ou da prisão domiciliar. Deste modo, medida que se impõe é o 

indeferimento da medida pleiteada. 3. Dispositivo. I – Indefiro a prisão 

domiciliar ao acusado. II – Requisite-se, a realização de perícia médica. III – 

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674331 Nr: 6329-23.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA KAROLLINA GONÇALVES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. 2.1 Da prisão domiciliar. (...). Assim, 

medida que se impõe é o indeferimento do pedido. 2.2 Do pedido de 

revogação da prisão preventiva. É possível a revogação da preventiva 

sempre que aparecer uma situação nova que torne a prisão descabida ou 

desproporcional, art. 316 do CPP. (...) Por isso, incide a cláusula rebus sic 

stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual mantenho a prisão preventiva 

por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reanalisar a necessidade 

de manutenção ou substituição por outra medida cautelar por ocasião do 

recebimento da peça acusatória. Vejamos, o crime pelo qual a autuada foi 

preso é dotado de alta gravidade, bem como, afetam a segurança pública, 

motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para 

acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e prevenir a 

reiteração criminosa. Assim sendo, a prisão continua útil e necessária, no 

intuito de evitar que o mesmo incorra em nova prática delitiva, motivo pelo 

qual afasto os requerimentos da defesa, tendo em vista a manifesta 

manutenção dos fundamentos da prisão cautelar, quais sejam, garantia da 

ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, até porque não houve 

alteração na situação fática já apreciada pelo Juízo quando da 

homologação e a conversão. 3. Dispositivo I – Indefiro os pedidos retro. II – 

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 661811 Nr: 10416-56.2017.811.0064

 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): ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. ary da costa campos - OAB/MT 

16.944/B, da sentença de fl. 258/263.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627152 Nr: 143-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JANUARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .ISTO POSTO, deixo de reconhecer a prescrição, razão pela qual 

INDEFIRO o pleito conforme requerido pela defesa (fls. 114), tendo em 

vista que compete ao Juiz da Execução Penal decidir sobre o instituto, a 

teor do Artigo 66, III, “c” e “f”, da Lei 7.210/84. No mais, persiste a 

sentença tal como está lançada.Por fim, cumpra-se integralmente as 

determinadas constantes na sentença condenatória de fls. 

109/113.Notifiquem-se. Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de 

Julho de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634929 Nr: 6145-72.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MIRANDA PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634929

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/09/2018 às 16h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638459 Nr: 296-85.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON DE SOUZA BOHRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Código: 638459

Vistos etc.

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 117, bem como a não 

localização do acusado, consoante se verifica da certidão de116, dê-se 

nova vista dos autos à Defensoria Pública.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658624 Nr: 7731-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20.349/O-MT

 Código: 658624

Vistos etc.

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 82, determino a expedição 

de carta precatória à Comarca de Canelinha/SC, visando à realização da 

audiência prevista no Artigo 16 da Lei nº 11.340/2006.

 Após, como o cumprimento da missiva, retornem-me os autos conclusos.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671218 Nr: 3604-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA FILHO - OAB:16330 MT, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA 

- OAB:23479/O

 Código: 671218

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 72, designo audiência prevista no 

Artigo 16 da Lei nº 11.340/2006, para o dia 02/10/2018 às 17h10min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 246 de 408



 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663267 Nr: 11735-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIC-RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: nº 11735-59.2017.811.0064– Código 663267.

Vistos etc.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca da tempestividade da contestação 

apresentada às fls. 82/84.

Assim, tendo em vista a juntada da contestação do requerido às fls. 35/45, 

INTIME-SE a parte requerente para apresentar Réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos Artigos 350, 351, 430 e 437 do Código de 

Processo Civil.

Sem prejuízo, determino que se intime a vítima para que manifestar se há 

interesse na manutenção das medidas protetivas urgência deferidas às 

fls. 35.v/36, tendo em vista o decurso do tempo da propositura até a 

presente data.

 Em caso negativo, cientifique-se a vítima informando a ela de que a 

qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu 

favor, havendo novos motivos que ensejam a aplicação das providências 

protetivas.

 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, COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis, 05 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651275 Nr: 920-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DARCI MÜLLER OU EDSOM DALEI 

RATYMAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 651275

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 149.

 Com efeito, determino a expedição de carta precatória à Comarca de 

Cascavel/PR, visando à inquirição da vítima.

Ademais, intime-se o acusado acerca da determinação acima.

Por fim, aguarde-se a realização do interrogatório do réu perante a 

Comarca de Cuiabá/MT.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se, observando-se o endereço da vítima fornecido às fls. 149.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638819 Nr: 593-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Código: 638819

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 191.

 Com efeito, proceda-se à intimação do réu por edital, nos moldes do 

Artigo 392, VI, do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a intimação, retornem-me os autos 

conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 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.: 838573 Nr: 8216-02.2016.811.0003

 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): MARCOS ANTÔNIO DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 Vistos,

 Tendo em vista o teor do relatório da Comissão Técnica da Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo à fl. 242, e ante a concordância do Ministério 

Público Estadual com a prestação de contas parcial (1ª Etapa) 

apresentada em relação aos valores recebidos e utilizados pela ONG 

Arareau de Pesquisa e Educação Ambiental, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a prestação de contas parcial 

apresentada pela ONG Arareau de Pesquisa e Educação Ambiental às fls. 

221/238, relativa ao valor utilizado no montante de R$7.894,45 (sete mil 

oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato 

conforme comprovantes às fls. 139, 141, 150 e 152, e ante o parecer 

Ministerial à fl. 156, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo de composição civil e transação penal 

celebrado nos autos (fl. 131), e, via de conseqüência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de MARCOS ANTONIO ÁVILA, inscrito no CPF sob nº 

357.565.198-15.

 Registre em livro próprio o benefício da transação penal, apenas para os 

fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Aguarde o decurso do prazo estipulado à fl. 240, item “2” para conclusão 

da pesquisa pela ONG Arareau, devendo a ONG prestar contas do valor 

remanescente recebido para execução do projeto, conforme alvará 

expedido à fl. 121.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895459 Nr: 3681-59.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VANDERLEI HENNIG, CARLOS 

MANOEL CARDOZO AZOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO VINICIUS AMOROSO 

- OAB:22692/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 Procurador dos indiciados, Dr.ALFREDO VINÍCIUS AMOROSO 

acerca da cota ministerial de fls.33, a seguir: A defesa dos indiciados 

postulou em audiência pela concessão do prazo de 15 dias para 

regularização da representação processual e manifestação acerca dos 

fatos, uma vez que alega não concordar com a irregularidade apontada no 
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sistema Arla. Diante do exposto, o Ministério Público concorda com o 

pedido formulado pela defesa. Decorrido o prazo, postulo por nova vista 

dos autos.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004863-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY JOAQUINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004863-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

DARCY JOAQUINA SANTANA REQUERIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO 

BRASIL S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Chamo o feito à 

ordem para corrigir de ofício o erro material contido na decisão de ID nº, 

nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, que indeferiu a tutela pleiteada e 

designou audiência. Entretanto, a data da audiência designada está 

equivocada. Destarte, onde se lê: “DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 16 de junho, às 16:00 horas, a ser conduzida pelo conciliador do 

Cejusc”. Leia-se: “DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de 

agosto de 2018, às 16:00 horas, a ser conduzida pelo conciliador do 

Cejusc”. Mantenho, no mais, inalterados os demais termos da decisão, que 

deverá ser cumprida. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de julho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004863-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY JOAQUINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004863-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DARCY 

JOAQUINA SANTANA REQUERIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL 

S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Ação de indenização 

por danos morais c/c restituição de valores, com pedido de dano moral e 

de antecipação de tutela para a exclusão do nome da parte autora de 

cadastros negativadores de crédito. É o reduzido relato. Decido o pedido 

de antecipação de tutela. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Aduzida pela parte autora que deixou de adimplir com seus compromissos 

financeiros do contrato em questão devido à ocorrência de um acidente 

automobilístico causado em 16 de novembro de 2017. Nesse contexto, 

informou que foi até a seguradora ora requerida, a fim de receber os 

valores que lhe eram devidos, mas sem sucesso, informando que no 

momento não possui a motocicleta objeto da lide e nem mesmo qualquer 

valor que a ela se refere. Diante disso, alegou ter deixado de quitar as 

dívidas com a o Banco que financiou a motocicleta, que está lhe cobrando 

a totalidade do bem. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é 

cabível desde que, haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência. A tutela de urgência recomenda cautela, 

inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser 

dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for 

de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil 

do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante 

instituto. Com tais considerações, verificado, no caso vertente, que é de 

rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto. Sustentou a requerente que o contrato objeto da demanda deixou de 

ser cumprido em razão de um problema supostamente criado pela 

seguradora, o que por si só não enseja o deferimento da tutela pretendida, 

o contrato faz Lei entre as partes, não sendo condicionado a sua eficácia 

por questões aleias à existência deste. Analisando o contrato, notado que 

este possui todos os requisitos de existência, validade e eficácia exigidos 

pela Lei, não havendo, portanto qualquer elemento que consubstancie a 

tutela pretendida. Assim, é imprescindível que seja oportunizando o direito 

ao contraditório e a ampla defesa das requeridas, de modo que, somente 

após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito 

da parte. Nesse sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO 

NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante 

demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do 

feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente 

demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” 

(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). No mais, 

não é possível acolher a pretensão de exclusão dos cadastros de 

inadimplentes, uma vez que não se vislumbra no caso em tela os 

requisitos que Lei estabelece, sendo que a discussão judicial sobre o 

dano supostamente causado pela seguradora, por si só, não é suficiente 

para afetar um contrato legitimo para conceder a tutela ora pretendida. Isto 

Posto, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada, uma vez que 

ausentes os requisitos para sua concessão. Cite-se a parte requerida, por 

carta com aviso de recebimento. DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 16 de junho de 2018, às 16:00 horas, a ser conduzida pelo conciliador 

do Cejusc. Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima marcada. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, 

nesse caso tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, de não ser legitimas as cobranças, uma vez que fere os 

princípios básicos do consumidos elencados no art. 6º do CDC, todavia, a 

prova não compete ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer 

prova negativa, viável seja conferida a inversão do ônus da prova em 
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favor do requerente, que defiro. Logo, compete à parte requerida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da requerente. Assim, defiro, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos de ID. 13149612. Por fim, nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, mormente a parte 

adversa, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente em impugnação específica (LAJ, art. 4.°, 

§ 2.°). Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de junho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011950-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JISLAINE DA LUZ (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do(s) Aviso(s) de 

Recebimento (AR)/Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se 

encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 14053977) Sinop/MT, 09 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007405-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROSA MORANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007405-52.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIMAR 

ROSA MORANTE REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 

Ação Revisional de contrato, indenização por danos morais e materiais e 

repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Lucimar Rosa Morante em face de Loteadora Assai S/S Ltda., ambos 

qualificados. Alegado que o Instrumento Particular de Compromisso de 

Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento, firmado com a 

requerida, possui abusividades contratuais, ante a cobrança de juros de 

0,50% ao mês sobre as parcelas corrigidas pelo IGP-M; cobrança de 

comissão e publicidade de 10% e juros capitalizados. Diante dos fatos, 

pugnado pela concessão da tutela de urgência para que lhe seja 

autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos valores mensais das 

parcelas somente corrigidas pelo IGPM, sem os demais encargos. No 

mérito, pugna pela condenação da requerida à repetição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais. No ID nº 9482799, foi 

deferido à gratuidade judiciária a parte requerente. Decido. A antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Com tais 

considerações, verificado, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. 

Sustentou o requerente que o contrato objeto da demanda contém 

cláusulas abusivas, notadamente aquelas relativas aos juros moratórios e 

sua capitalização; juros remuneratórios indevidos; bem como a cobrança 

de comissão e publicidade no importe de 10%, por não discriminar a que 

se referem tais despesas, razão pela qual, postula pela concessão da 

tutela de urgência, para o depósito em juízo dos valores das parcelas 

mensais somente com incidência da correção monetária pelo IGP-M, sem 

os demais encargos. Analisando o contrato, notado na cláusula quarta, a 

previsão de correção das parcelas pelo índice IGP-M, a cada período de 

12 meses. Outrossim, o parágrafo primeiro da cláusula terceira inclui 

despesas comerciais de comissão e publicidade, no importe de 10% sobre 

o valor bruto do imóvel, devidamente atualizado. A princípio, tais encargos 

contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico, não 

estando suficientemente demonstrada nenhuma ilegalidade. Com efeito, a 

cobrança de juros moratórios encontra previsão legal e não pode ser 

considerada ilícita, notadamente no percentual constante do contrato. 

Neste ponto, o cálculo unilateral, apresentado com a inicial, é insuficiente 

para comprovar a cobrança indevida. A jurisprudência é nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS 

PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE 

– CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

propositura de ação revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do 

pacto e a mora do devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, 

não se antecipa a tutela para impedir eventual negativação em caso de 

inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor 

incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito judicial das 

prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE 

VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME 

DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 
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requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). No mais, não é possível acolher a pretensão de depósito de 

valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por 

si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais 

convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento 

se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na 

legislação civil. Isto Posto, indefiro a tutela provisória de urgência 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão. É de 

observar que a parte contrária apresentou defesa ante mesmo de análise 

de admissão ou não da petição inicial, sendo, portanto, precipitada. 

Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de citação da parte 

adversária a fim de que ela comparecesse a audiência de conciliação, e 

depois não havendo acordo que viesse a contestação. Porém, como já 

houve apresentação da contestação, ainda que seja precipitada, nada 

impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de que a parte 

autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo modo, 

respeitando o regramento processual que se trata de normas cogentes, 

ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 13:00 

horas, a ser conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido 

apresentada contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, 

§ 1º, do CPC, apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por 

analogia na hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. 

Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima marcada. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, 

tratar-se de relação consumerista, existindo alegações verossímeis, de 

não ser legitimas as cobranças, uma vez que fere os princípios básicos 

do consumidos elencados no art. 6º do CDC, todavia, a prova não 

compete ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer prova 

negativa, viável seja conferida a inversão do ônus da prova em favor do 

requerente, que defiro. Logo, compete à parte requerida demonstrar os 

fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 06 de julho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002323-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE AMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR CARVALHO LOURENCO (RÉU)

ELPIDIO CANHAN VILANOVA (RÉU)

DE MENEZES & PEREIRA LTDA - ME (RÉU)

DELEON DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002323-40.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

FABIANE AMES Parte Ré: RÉU: CLAUDIOMAR CARVALHO LOURENCO, DE 

MENEZES & PEREIRA LTDA - ME, DELEON DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

ELPIDIO CANHAN VILANOVA Vistos, etc... Considerando que a ação de 

nº 1002053-16.2017.8.11.0015, que tramita pela 1ª Vara Cível foi 

distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da 

conexão existente entre as ações, uma vez que ambos os feitos possuem 

pedidos idênticos e se fundam sobre a mesma causa de pedir: os danos 

decorrentes do acidente ocorrido em 02/10/2016 entre os veículos VW 

Golf placa JZY-0102 e Fiat Uno placa NJH-4609. De acordo com o art. 58 

do novo CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no 

juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”, fixando a 

prevenção o primeiro processo registrado ou distribuído, art. 59 do 

referido diploma. Pelo exposto, declino da competência em favor da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida 

e apensada ao processo nº 1002053-16.2017.8.11.0015. Proceda-se as 

baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO CARLOS COMIN (EXECUTADO)

MARINES COMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 

MT Parte Ré: EXECUTADO: MARINES COMIN, ENIO CARLOS COMIN Vistos 

etc. Por ser inexitosa a pesquisa on line de ativos financeiros em nome 

dos executados, pugnou a parte exequente o bloqueio de veículo mediante 

sistema RENAJUD, expedição de mandado de penhora, remoção e demais 

atos, que defiro. Proceda-se a pesquisa on line, 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. 

Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma indicada, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, promover o andamento dos autos, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, por 

abandono. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 10 de abril de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010226-29.2017.8.11.0015

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:

ANTONIO APARECIDO MARONEZI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010226-29.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ANTONIO APARECIDO MARONEZI Vistos etc. Busca e 

apreensão proposta por BV Financeira S/A Crédito – Financiamento e 

Investimento em face de Antônio Aparecido Maronezi, ambos qualificados, 

com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a emenda da inicial, 

foi atendida à p. 01, id. 10075698. Deferida a liminar pretendida, 

determinando a busca e apreensão do bem, não cumprida, em razão de 

não ter sido encontrado. Em seguida, pela petição de p. 01, id. 12011639 a 

parte autora postulou a extinção do feito, com a consequente baixa da 

restrição judicial lançada via sistema renajud no prontuário do veículo 

objeto da lide, a dizer que o requerido efetuou o pagamento 

extrajudicialmente das parcelas que ensejaram a mora. É o relatório. Julgo. 

Calha ressaltar, que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando ausente uma das condições 

da ação - in casu, o interesse de agir -, em face da perda superveniente 
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do objeto da presente demanda, visto que a parte autora logrou êxito em 

receber as parcelas em atraso, referente a cédula de crédito bancário em 

questão, na via extrajudicial. A propósito, colaciono o seguinte aresto ora 

compilado, com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DE 

ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 

No caso concreto, a instituição financeira ajuizou ação de busca e 

apreensão em face do financiado e antes mesmo de angularizada a 

relação processual as partes fizeram acordo extrajudicial, de sorte que a 

ação perdeu seu objeto, devendo ser mantida a sentença de extinção, 

porém, por fundamento diverso. APELO DESPROVIDO”. (TJRS - AC: 

70066759291, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de 

Julgamento: 26/11/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Publicado no DJE 

rem 30/11/2015) Isto posto, pela perda superveniente do objeto, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a pagar as custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios pela 

inexistência de litigiosidade. Por fim, determino a baixa da restrição judicial 

lançada via sistema renajud no prontuário do veículo objeto da lide. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 28 de junho 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002071-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALBERTO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002071-71.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

FIBRA SA REQUERIDO: JULIO ALBERTO FIGUEIREDO Vistos etc. Banco 

Fibra S/A. ajuizou ação de Busca e Apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, em face de Julio Alberto Figueiredo, ambos qualificados, 

em virtude de inadimplemento de obrigação do mutuário garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme protesto do título. 

Pleiteou expedição de busca e apreensão liminarmente; a citação da parte 

requerida; e a procedência da demanda, para confirmar a liminar 

definitivamente e consolidar a posse e a propriedade em seu favor do bem 

em questão, com a condenação da parte demandada nas verbas de 

sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.228,40, instruindo-a com 

documentos. R. decisão inaugural de p. 01/02, id. 4164951, deferindo a 

liminar pretendida, sendo cumprida conforme auto de busca e apreensão 

de p. 01/02, id. 6107956, ocasião em que a parte requerida foi 

devidamente citada, quedando-se inerte. É o relatório. Julgo. Prescindível a 

produção de outras provas em audiência, face o conjunto probatório 

existente, que é suficiente para formação do convencimento. Dicção do 

Decreto-Lei n.º 911/1966 e arts. 353 e 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, que tratam do julgamento antecipado da lide. Liminar 

deferida, a busca e apreensão do veículo foi efetivada, consoante auto de 

p. 01/02, id. 6107956, ocasião em que a requerida também foi citada, 

sendo intimada a purgar a mora em 05 dias. Não o fez. Apreendido o bem 

alienado fiduciariamente, conforme os termos do contrato de mútuo e seu 

registro no órgão de trânsito respectivo; e não purgada a mora, a teor do 

disposto no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, no quinquídio 

legal, resta consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

indicado no item IV, do contrato de alienação fiduciária de p. 01/04, id. 

4155099, melhor descrito no auto de busca e apreensão de p. 01/02, id. 

6107956, em favor do credor fiduciário, in casu, a parte autora, a teor do 

disposto no § 1.º do mesmo dispositivo legal acima assinalado. Calha 

assentar que cabe às repartições competentes, se for o caso, expedir 

novo certificado de registro de propriedade em nome da parte credora, ou 

de terceiro por ela indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, 

conforme autorizado pelo § 1.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, às 

expensas do interessado ou responsável contratualmente. Sendo assim, 

torna-se imperativo reconhecer a procedência da presente ação, com a 

condenação da parte requerida nos ônus sucumbenciais. Sem prejuízo do 

resultado desta causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o 

disposto no § 4.º do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua 

parte final, no sentido de entregar a parte devedora fiduciante eventual 

saldo porventura apurado, depois de vendido o bem, liquidado o crédito e 

glosadas as despesas inerentes. Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 

1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 487, inciso I, do CPC, julgo procedente 

a pretensão inicial, a declarar consolidada a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o 

explicitado no parágrafo anterior, confirmando a liminar deferida, que torno 

definitiva. Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do 

valor atribuído à causa. Por fim, proceda-se a baixa da restrição judicial 

lançada via sistema renajud no prontuário do veículo objeto do contrato em 

questão. Interposto recurso de apelação, independentemente da análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P. I. C. Sinop – MT, 26 de junho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002069-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ANTONIA TIVO (AUTOR)

CARLOS TIVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002069-33.2018.8.11.0015. AUTOR: ROSALINA 

ANTONIA TIVO, CARLOS TIVO RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 

S.A. Vistos etc. Dê ver que as partes não foram qualificadas corretamente 

como exige o art. 319, inciso II, do CPC, faltando à indicação da profissão 

dos autores. Portanto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, 

sob pena de seu indeferimento, pela inobservância do art. 319, 320, e a 

teor dos arts. 321 e 485, inciso I, todos do aludido Codex. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010708-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILSON DA SILVA (AUTOR)

CLAUDINEI DA SILVA (AUTOR)

CLAUDIONOR INACIO DA SILVA (AUTOR)

RONALDO CESAR INACIO DA SILVA (AUTOR)

JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANEA APARECIDA MADRUGA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HDI SEGUROS S.A. (LITISCONSORTES)

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010708-74.2017.8.11.0015. AUTOR: CLEONILSON DA 

SILVA, CLAUDIONOR INACIO DA SILVA, JOSE DA SILVA, CLAUDINEI DA 

SILVA, RONALDO CESAR INACIO DA SILVA RÉU: JANEA APARECIDA 

MADRUGA DA SILVA Vistos etc. Intime-se o terceiro interessado para 

confirmar o cumprimento do acordo em 05 dias, sendo interpretado seu 

silêncio como cumprimento integral que ensejará a extinção do feito com 

resolução de mérito. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

06 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007499-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007499-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELOI PETRY 

REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Ação de 

indenização proposta por Eloy Petry em face de Loteadora Assai S/S Ltda, 

ambos qualificadas. Foi determinado no ID de nº 8263697, que a parte 

autora comprovasse a hipossuficiência alegada. Posteriormente, foi 

determinado no ID n° 9009571, que a parte recolhesse as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Porém, mesmo 

devidamente intimada à parte autora deixou de proceder com o pagamento 

das custas. É o relatório. Fundamento e decido. O requerente pelo 

despacho do ID de nº 9009571, deveria comprovar o recolhimento das 

custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, já cientificada do 

risco de extinção do processo se assim não fosse cumprido. O autor foi 

regularmente intimado a respeito. Quedou-se inerte. O preparo da causa é 

pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, sem oque não terá como prosseguir. Se a parte não se dignou 

a preparar a causa, a consequência processual é o cancelamento da 

distribuição e o consequente indeferimento da inicial a teor dos arts. 290, 

330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV do CPC. Portanto o cancelamento da 

distribuição e a consequente extinção da ação é medida de rigor. Nesse 

sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 

do CPC, p. 495, do seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 

§ 1.º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). Quando se 

tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de outra ação conexa 

processada em simultaneus processus com ação principal (v. g., 

reconvenção), o processo não termina e o ato tem natureza de decisão 

interlocutória (CPC 203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. 

Esta medida, no caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o 

defeito, o que não aconteceu, sem solução de continuidade, posto que 

não se constituiu processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu 

seguimento. Nesse sentido, a corroborar o entendimento segue com 

destaque em negrito o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS 

PARCELADAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de 

mandado de segurança no qual o pedido de gratuidade de justiça foi 

indeferido, sendo concedido o parcelamento das custas, devendo o 

recolhimento da primeira parcela ser comprovado no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. Impetrante regularmente intimado para pagamento das 

custas, após decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. No 

entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando judicial, limitando-se a 

requer a reconsideração do indeferimento da gratuidade, mais de um mês 

após a publicação da decisão. Ausência do preparo devido que enseja o 

cancelamento da distribuição do presente mandamus e sua consequente 

extinção, nos termos dos artigos 257 e 267, IV, do Código de Processo 

Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não recolhimento das custas 

processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 557, do Código de 

Processo Civil. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, 

Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/12/2015; Isto posto, Indefiro a inicial e declaro extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a 

pagar custas e despesas processuais. Dado o principio da sucumbência, 

vide arts. 82 e 84 do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios pela inexistência de litigiosidade. Transitada em julgado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. P. I. C. Sinop – MT, 06 de julho 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO IVO DE LIMA (REQUERIDO)

PAULO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004523-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO 

GARLET REQUERIDO: PAULO DIAS DA SILVA, SERGIO IVO DE LIMA 

Vistos etc. Indefiro o pleito de ID nº 10597921, em virtude de já ter sido 

apresentada contestação pela parte requerida, o que supera a integração 

da lide conforme art. 239, § 1º, do CPC. Isto posto, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 10 dias, pugnar o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 06 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001858-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR MONTEMEZZO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001858-31.2017.8.11.0015. AUTOR: TANIA MONTEIRO 

TRZINSKI RÉU: CLAIR MONTEMEZZO Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 05 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000064-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000064-38.2018.8.11.0015. AUTOR: TANIA MONTEIRO 

TRZINSKI RÉU: RONALDO DA SILVA CARVALHO Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita que Tania Monteiro Trzinski, devidamente 

qualificada, apresentou no bojo dos autos da ação monitória, visando 

obter a benesse na presente demanda. É o sucinto relato. Decido. A 

declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de 
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confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. Na 

exordial a autora embora tenha declarado ser pobre, não aparenta 

pobreza na acepção da palavra, haja vista que trata-se de pessoa jurídica 

de direito privado, inclusive com mais ações dessa natureza nesta Vara, 

com valores de crédito que não condiz com a pobreza sustentada, trouxe 

extratos e documentos com a finalidade de maquiar a pobreza sustentada. 

Assim, resta claro que a demandante não é pessoa pobre na acepção 

jurídica do termo, portanto, não preenche os requisitos autorizadores para 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As circunstâncias 

observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável 

acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos, sob 

pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de 

acordo com o mandamento constitucional expresso. Alguém nas 

condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena vulgarizar o termo e estender o beneficio a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores indicados nos autos. Calha acentuar 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois 

a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, 

inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte autora preparar o 

feito em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada a 

distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 05 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006532-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006532-18.2018.8.11.0015. AUTOR: GEFORSEG 

SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME RÉU: CONSTRUTORA 

NHAMBIQUARAS LTDA Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006451-69.2018.8.11.0015

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:

ISMAEL ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006451-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ISMAEL ANTUNES Vistos 

etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 
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de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

bem como comprovar a mora do devedor, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE CASTRO (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8010253-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANA 

GOMES DE CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo 

de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PLUMIRIA PEDROSO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8010412-64.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE 

PLUMIRIA PEDROSO ANTUNES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o 

prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160891 Nr: 8350-66.2011.811.0015

 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: MINEIROS CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MONTE MOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresente 

impugnação a contestação às fls. 50/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 246777 Nr: 16368-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ CARNEZELLA, SANDRA 

APARECIDA CARNEZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo lega, 

complementar o valor da diligência em R$ 112,00 (cento e doze) reais, nos 

termos da Certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls.65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 216813 Nr: 16192-92.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 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:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

quanto a devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199215 Nr: 1983-21.2014.811.0015

 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: EDER SANDRO ZAMPRONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAILLA KARLA BARRETO DE CASTRO

 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: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado, nos termos do 

art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do CPC.

Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257208 Nr: 2074-43.2016.811.0015

 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: ADEMIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIME-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO AGENDAMENTO 

DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 15H00MIN, NA GERÊNCIA 

DE MEDICINA LEGAL - POLITEC SINOP, SITO A RUA DAS IPOMÉIAS 

ESQUINA COM AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, Nº 1.201 - SETOR INDUSTRIAL 

NORTE, NOS TERMOS DO OFÍCIO ÀS FLS. 199, QUAL SEJA: O 

INTERESSADO DEVERÁ COMPARECER COM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS, OBRIGATORIAMENTE: 1) CÓPIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 2) RELATÓRIO DO (S) MÉDICO 

(S) ASSISTENTE (S) DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 3)DOCUMENTAÇÃO DA 
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INSTITUIÇÃO ONDE FOI ATENDIDO COM DIA, HORA E TEMPO DE 

ATENDIMENTO (PRONTUÁRIO MÉDICO); 4) OS EXAMES DA ÉPOCA DO 

ACIDENTE, COM LAUDO; 5) OS EXAMES ATUAIS, COM LAUDO E 

6)PARECER ATUAL (ATÉ TRÊS MESES), DETALHADO, DO (S) MÉDICOS 

(S) ASSISTENTES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258880 Nr: 3026-22.2016.811.0015

 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: ELIZANGELA SHIMINGOSKI DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Isto posto.DEFIRO a produção da prova pericial, por ser imprescindível 

para o desfecho justo da liça, na medida em que tende a fornecer ao juízo 

elementos pertinentes e relevantes na fixação da indenização devida pela 

articulada limitação ocasionada pelo acidente automobilístico a parte 

autora. A perícia deverá ser realizada pelo IML, a fim de quantificar o 

percentual das lesões sofridas decorrente do acidente de trânsito, para 

fins do recebimento do seguro.Oficie-se ao IML comunicando a nomeação 

de um dos médicos daquela instituição para a realização da perícia, 

enviando cópia dos quesitos das partes apresentados às p. 75/76 e 

77/78.Determino que a parte autora seja submetida ao exame por um dos 

Médicos Legistas do Instituto Médico Legal - IML, situado na Rua das 

Ipomeias, n.º 1.020, Setor Industrial Norte, nesta cidade e comarca de 

Sinop-MT, no prazo de 10 dias, devendo comparecer munido dos 

documentos médicos que possui Desnecessária a intimação das partes 

para apresentarem quesitos, visto que já apresentados às p. 75/76 e 

77/78.Os respectivos assistentes técnicos são de confiança das partes, 

por elas remunerados, não sujeitos a impedimentos ou suspeições (art. 

466, § 1.º, do CPC). Oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 

dias, depois de intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477 do 

CPC).Ad argumentandum tantum, para o desempenho de sua função, 

podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios 

necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando 

documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, 

bem como instruir o laudo com fotografias, exames e outras quaisquer 

peças (art. 473, §3.º, do CPC).Aportado o laudo pericial, sobre ele digam 

as partes em 10 dias. E conclusos para a designação de audiência de 

instrução e julgamento, se for o caso, ou prolação de 

sentença.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 235762 Nr: 9257-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte exequente não colacionou aos autos 

comprovante legível da diligência do oficial de justiça conforme manifestou 

à petição de p. 64, intime-a, pessoalmente, para no prazo de 05 dias, 

aportar aos autos, comprovante legível acostado à p. 56, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto 

no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159893 Nr: 7230-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Instada a parte exequente após o transcurso do prazo da suspensão 

deferido, pediu por nova suspensão à p. 144/145, não indicado outro 

endereço, nem suplicada qualquer providência, não é cabível a 

suspensão, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de 

outros meios de citação que podem ser suscitados, razão pela qual o 

atendimento do pleito estéril implicaria mera protelação ad eternum, 

observados os princípios da razoável duração do processo, celeridade 

processual e efetividade da prestação jurisdicional (art. 4º, 8º, do CPC).

Posto isto, intime-se a parte exequente para dar seguimento ao feito em 05 

dias, sob pena de extinção por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2398 Nr: 719-28.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. CAMPOS INDÚSTRIA LTDA, MARCIOLINO 

PEREIRA 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.

Intime-se pessoalmente a parte requerente a fim de dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 115291 Nr: 7983-13.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VT DA COSTA RODRIGUES TEMPEROS ME, 

VANESSA TORINI DA COSTA RODRIGUES

 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: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado, nos termos do 

art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do CPC, haja vista não ter sequer indicado a 

quantia que pretende ver bloqueada.

 Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232596 Nr: 7202-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente a fim de dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

III, e § 1.º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 277805 Nr: 14690-50.2016.811.0015

 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: WILSON DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIME-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO AGENDAMENTO 

DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 27/07/2018 ÀS 15H00MIN, NA GERÊNCIA 

DE MEDICINA LEGAL - POLITEC SINOP, SITO A RUA DAS IPOMÉIAS 

ESQUINA COM AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, Nº 1.201 - SETOR INDUSTRIAL 

NORTE, NOS TERMOS DO OFÍCIO ÀS FLS. 136, QUAL SEJA: O 

INTERESSADO DEVERÁ COMPARECER COM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS, OBRIGATORIAMENTE: 1) CÓPIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 2) RELATÓRIO DO (S) MÉDICO 

(S) ASSISTENTE (S) DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 3)DOCUMENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO ONDE FOI ATENDIDO COM DIA, HORA E TEMPO DE 

ATENDIMENTO (PRONTUÁRIO MÉDICO); 4) OS EXAMES DA ÉPOCA DO 

ACIDENTE, COM LAUDO; 5) OS EXAMES ATUAIS, COM LAUDO E 

6)PARECER ATUAL (ATÉ TRÊS MESES), DETALHADO, DO (S) MÉDICOS 

(S) ASSISTENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199772 Nr: 2447-45.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. P. DE MENEZES ARUEIRA & CIA LTDA., 

FRANCISCA PEREIRA DE MENEZES ARUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado, nos termos do 

art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do CPC, haja vista não ter sequer indicado a 

quantia que pretende ver bloqueada.

 Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192121 Nr: 13769-96.2013.811.0015

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO, BEATRIZ 

LUCCHESI MATTOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:oab/mg 84933, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706, 

JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , MARCOS EDMAR 

RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 “Vistos etc. Sem mais provas, nem diligências reclamadas, declaro 

encerrada a instrução processual. No mais, a pedido das partes, converto 

os debates orais em alegações finais escritas no prazo de 10 dias a cada 

qual, sucessivamente, iniciando-se pela parte autora, a ser esta intimada 

do seu prazo e aquela já saindo intimada. Após, consertados os autos, 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Intimem-se. 

Cumpra-se”.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006172-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006172-83.2018.8.11.0015. AUTOR: MARCIO 

CLAUDIOMAR WEBER RÉU: LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO Vistos, 

etc... Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Cite-se o réu para que efetue o pagamento do débito, devidamente 

acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo 

no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no 

mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora 

poderá requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido 

prazo não oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em 

título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no 

prazo legal, o réu será isento do pagamento de custas processuais, art. 

701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006431-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENOIR DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA LAVA OAB - MT24060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006431-78.2018.8.11.0015. AUTOR: LENOIR DE 

BARROS RÉU: ADALBERTO ORTEGA FERREIRA Vistos, etc... Intime-se o 

autor para que cumpra o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Estadual nº 

7603/01 e no art. 463 da CNGC, bem como esclareça se a empreitada foi 

realizada pessoalmente ou com auxilio de terceiros, no caso da segunda 

hipótese, com quantos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005475-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES DIAS FURRIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FRAGA DO NASCIMENTO OAB - PR33031 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005475-62.2018.8.11.0015. AUTOR: INES DIAS 

FURRIER RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Cumpra a autora o que determina o art. 

319, VII do CPC no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011547-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BEVILAQUA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011547-02.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: GLENCORE 

IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A DEPRECADO: RODRIGO 

BEVILAQUA Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das situações previstas 

no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não 

havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada 

a devolução da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86194 Nr: 3642-12.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDI & FILIMBERTI LTDA., APARECIDA SCARPE 

QUINELATO, BELMIRO QUINELATO, EVANDRO GRANDI, ELIDIANI 

APARECIDA MORETTO GRANDI, CREILA QUINELATO FILIMBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Intimar os advogados do devedor Drs. SÉRVIO TULIO DE BARCELOS e/ou 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS para que no prazo de quinze dias 

cumpra a obrigação, na forma como requerido na petição de fls. 198/199, 

sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo sem 

pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 232598 Nr: 7203-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO PIVETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Da. IEDA MARA SOARES DA SILVA para 

que no prazo de cinco dias junte aos autos a matrícula do imóvel indicado 

à penhora, para posterior cumprimento do despacho de fls. 70.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006625-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO ZANCHI BITENCOURT OAB - RS49886 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO MASTELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006625-78.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA REQUERIDO: NATALINO 

MASTELLA Vistos, etc... Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio 

do laudo de avaliação do imóvel matrícula 24.424, do CRI de Cruz Alta/RS, 

bem como do instrumento do mandado conferido ao advogado, eis que 

tratam-se de cópias essenciais para o cumprimento da missiva, nos 

termos do art. 260 do CPC. 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. Às providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000378-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000378-81.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PORTOSEG 

S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ZENAIDE 

DA SILVA OLIVEIRA Vistos, etc... Portoseg S.A – Crédito, Financiamento e 

Investimento ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra Zenaide da Silva Oliveira. 

Antes mesmo do recebimento da inicial, a Autora requereu a desistência 

da ação, ID. 11938982. 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 pela Autora. 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010647-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA RENATA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

 

PJE 1010647-19.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação vigente e do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 257 de 408



Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em quinze dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir além das já constantes 

dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Sinop-MT, 9 de 

julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010891-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENE ROBERTT LIMA (EXECUTADO)

 

PJE 1010891-45.2017.811.0015 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 da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

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: 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, 9 de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012335-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. S. D. O. (DEPRECADO)

 

PJE 1012335-16.2017.8..11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco 

dias manifestar sobre mandado e certidão juntados em 10/01/2018. 

Sinop-MT, 9 de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora 

Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001186-86.2018.8.11.0015

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:

GILMAR LOPES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001186-86.2018.8.11.0015 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 da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO JD. DOS IPÊS, 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, 9 

de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000585-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCIA SOUSA (RÉU)

 

AUTOS PJE 1000585-80.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em cinco 

dias manifestar, tendo em vista que a carta de citação foi devolvida. 

Sinop-MT, 9 de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora 

Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004789-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (RÉU)

 

AUTOS PJE 1004789-70.2018.811.0015 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 da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO: ESTRADA NANCI, tendo em vista que a carta de 

citação/intimação foi devolvida com a alínea: "não procurado", 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, 9 de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001753-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA OAB - SP185467 (ADVOGADO)

RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA OAB - SP253975 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

COMERCIAL CASA DAS BATERIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS PJE 1001753-20.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em cinco 

dias manifestar, tendo em vista que a carta de citação/intimação da 

requerida Comercial CAsa das Baterias Ltda foi devolvida. Sinop-MT, 9 de 

julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001695-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON FRANCISCO SALVIANO (REQUERIDO)

 

AUTOS PJE 1001695-85.2016.8.11.0015 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 da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO: JARDIM PARAÍSO, 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, 9 

de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012154-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA COELHO (RÉU)

 

PJE 1012154-15.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para que 

em quinze dias especifique as provas que pretende produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou diga se pretende o julgamento antecipado; 

e, na mesma oportunidade, manifeste se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação. Sinop-MT, 09 de julho de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228027 Nr: 4429-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, wesley de almeida pereira - OAB:23350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliano ferreira roque - 

OAB:OAB/PA 16.630-A, KLEVERSON FERMINO - OAB:OAB/PA 

16.632-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:21081/MT, Mallany 

Brandão dos Santos - OAB:19011

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

Advogado(a,s) da(s) Parte(s)de que foi designada audiência para o dia 31 

de Julho de 2018, às 10 horas, que realizar-se-á no Juízo de Direito da 1ª 

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, conforme ofício 

juntado à fl. 535 destes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 282209 Nr: 17184-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO SOARES - 

OAB:23.828/O, Kamila Moreira Lohmann - OAB:OAB/RS 79.602, 

MELISSA TELLES BARUFI - OAB:68643/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 Vistos etc. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo provisório celebrado pelas partes na presente audiência. 2. 

Concedo as partes o prazo de 15 (quinze) dias para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 3. Após o 

decurso do prazo, com ou sem a juntada de petições, retornem-me os 

autos conclusos para a prolação de decisão interlocutória de saneamento 

e de organização do processo. 4. Saem os presentes intimados. 5. 

Cumpra-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002076-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PASUCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002076-25.2018.8.11.0015 AUTOR: 

JAQUELINE PASUCH RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifica-se que a PROCURAÇÃO e DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA estão desatualizados; II – Sendo assim, INTIME-SE a 

parte REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR/COMPLEMENTAR a INICIAL, juntando aos autos DOCUMENTOS 

ATUAIS e ORIGINAIS da PROCURAÇÃO e DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA com assinatura de próprio punho do Requerente; III – 

Com o aporte, CONCLUSO para recebimento da inicial. Às Providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006003-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALEXANDRA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006003-96.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: DEBORA ALEXANDRA PINHO REQUERIDO: 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 do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) 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 – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206840 Nr: 8459-75.2014.811.0015

 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: BRÁZ INACIO FERREIRA, JULIANA CASSIA FERREIRA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos ao setor de expedição de documentos, 

para que seja intimada a parte requerente, a se manifestar, no prazo legal, 

uma vez que os Requeridos Estado do Mato Grosso e Município de Sinop, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Sinop/MT, 9 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204733 Nr: 6784-77.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVAN RODRIGUES MARINHO, RUBIA ALCANTARA 

MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos ao setor de expedição de documentos, 

para que seja intimada a parte requerente, a se manifestar, no prazo legal, 

uma vez que os Requeridos Estado do Mato Grosso e Município de Sinop, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Sinop/MT, 9 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206838 Nr: 8457-08.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO COIMBRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida Município de Sinop, às fls. 42/61, 

salientando que a parte requerida Estado de Mato Grosso, deixou de 

apresentar contestação embora devidamente citada/intimada, conforme fl. 

98.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 9 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211354 Nr: 12032-24.2014.811.0015

 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: MANOEL PEDRO JUREMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida Município de Sinop, às fls. 116/134, 

salientando que a parte requerida Estado de Mato Grosso, deixou de 

apresentar contestação embora devidamente citada/intimada, conforme fl. 

168.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 9 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172419 Nr: 7556-11.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDO JOÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP - 

ESTADO DE MATO GROSSO -PREVI-SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA ALEXANDRE RAMOS 

GALVAN - OAB:MT/15.044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/11.109-B

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação de fls 187/203, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219815 Nr: 18206-49.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA, EDUARDO PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE AMARAL 

JAROSISKI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida Município de Sinop, às fls. 42/60, 

salientando que a parte requerida Estado de Mato Grosso, deixou de 

apresentar contestação embora devidamente citada/intimada, conforme fl. 

76.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 9 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218220 Nr: 17128-20.2014.811.0015

 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: HENRIQUE ALFREDO DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 260 de 408



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MS/6.877, VANDERLEI 

NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida Município de Sinop, às fls. 42/60, 

salientando que a parte requerida Estado de Mato Grosso, deixou de 

apresentar contestação embora devidamente citada/intimada, conforme fl. 

76.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 9 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177677 Nr: 13491-32.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 74/84, o qual é 

TEMPESTIVO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 9 de julho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN LAVARDA BIANCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001862-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SUELLEN LAVARDA BIANCHE 

REQUERIDO: BRUNO RODRIGO LOPES Vistos, etc. DEFIRO o postulado de 

movimento ID n.º 13958601, e DETERMINO a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da 

executada com HORA CERTA, conforme preconiza o artigo 252 do Código 

de Processo Civil. Com efeito, deve o Senhor Oficial de Justiça tentar 

efetuar a citação e intimação do requerido e, sendo negativa, marque-se 

data e horário para a sua citação. Em não estando presente o executado 

no dia e hora designados, o meirinho deverá se informar das razões de 

sua ausência, o que deverá ser certificado, bem como dar por feita a 

citação a qualquer familiar que encontrar no local, informando seu nome 

na certidão, deixando contrafé com a referida pessoa, pelo que determina 

o artigo 253 do Código de Processo Civil. Oportunamente, volte-me 

concluso. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 6 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011783-51.2017.8.11.0015

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:

INARA DEBORTOLLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011783-51.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: INARA DEBORTOLLI Vistos etc. I - 

Considerando a certidão da oficiala de justiça (Id 11098091), INTIME-SE a 

parte exequente para instaurar aos autos a comprovação da liquidação da 

divida, e para se manifestar no feito requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 6 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013249-29.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY LUZIA FRANCA GIRALDI (EXECUTADO)

M. L. FRANCA GIRALDI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013249-29.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO HUCK EXECUTADO: 

MICHELY LUZIA FRANCA GIRALDI, M. L. FRANCA GIRALDI - ME Vistos, 

etc. Pois bem. Em atendimento ao pedido formulado pelo(a) exequente, 

este juízo procedeu com a pesquisa via sistema INFOJUD buscando as 

últimas três declarações de imposto de renda dos(a) executados(a), 

porém, restou INFRUTÍFERO o resultado, consoante extratos a ser 

colacionado pela secretaria do Juizado Especial. Com efeito, tendo em 

vista que " NÃO CONSTA DECLARAÇÃO PARA OS DADOS 

INFORMADOS" intime-se a parte exequente, a fim de que manifeste-se no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Oportunamente, concluso. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências, 

expedindo o necessário. SINOP, 6 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012574-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY SUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012574-32.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSELY SUBER REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. I - INTIME-SE a impugnada/exequente 

para MANIFESTAR, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da IMPUGNAÇÃO 

AO BLOQUEIO oposta em ID. 13917446; II – Decorrido o prazo, 

certifique-se e concluso. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 6 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010464-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010464-48.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE GARCIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. CUMPRA-SE a decisão já proferida em 

Id. 10825781. Com efeito, determino a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ para 

levantamento do montante incontroverso, depositado nos autos em Mov. 

11540167, PROCEDA-SE com a transferência em favor da parte 

exequente. Após, ARQUIVEM-SE o feito com as baixas e anotações 

estilares. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO GONCALVES (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010004-73.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANIZIO GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, constato que 

há duplicidade de valores vinculados aos presentes autos, o primeiro 

consistente no depósito realizado pela parte executada no valor de R$ 

1.042,65(Mov. 2468725), e o segundo referente ao depósito na quantia de 

R$ 5.967,60, consoante ID nº. 11306382. Com efeito, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao 

pedido de levantamento integral dos valores alhures(Mov. 12080494), sob 

pena de em caso de inércia serem liberados em favor do exequente. 

Transcorrido o prazo alhures, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me IMEDIATAMENTE concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007477-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE MARTINI PENIANI (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:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007477-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAMILE MARTINI PENIANI 

REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a decisão proferida em Mov. 13578811 , isto no prazo de 10(dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 6 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004685-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F A ARCE - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1004685-15.2017.8.11.0015 REQUERENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: F A ARCE - TRANSPORTES - ME Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança 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. O 

não comparecimento da parte promovente à audiência, devidamente 

intimada, gera a extinção do feito. Ademais, a Lei 9.099/95 dispõe que: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo;” Por sua vez, o enunciado n° 28 do FONAJE determina que será 

obrigatória a condenação do autor em custas em caso de ausência 

injustificada em audiência: “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas.” 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: 8013561-05.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RODRIGO DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

PILKINGTON BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

DAYANNE BIZERRA MACCARINI OAB - MT0016508A (ADVOGADO)

FRANCISCO MARCHINI FORJAZ OAB - SP248495 (ADVOGADO)

SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR OAB - SP146240 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013561-05.2015.8.11.0015. REQUERENTE: MAX RODRIGO DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: PILKINGTON BRASIL LTDA, A.A COMERCIO DE 

VIDROS LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que há 

valores a serem liberados em favor do exequente, consoante 

comprovantes de depósito judicial colacionados pela executada no 

presente feito. I - Com efeito, sem maiores delongas, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para levantamento de todos os valores INCONTROVERSOS que constam 

vinculados aos presentes, PROCEDA-SE com a liberação em favor da 
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parte exequente. II - INTIME-SE a executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 6 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012519-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIRENE CRISTINA CARVALHO OAB - MT16036/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012519-81.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ISAURA RODRIGUES 

BARBOSA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos, mormente indicando os meios pelo qual pretende a 

satisfação do crédito exequendo, sob pena de extinção. Oportunamente, 

concluso para deliberação. Cumpra-se, servindo presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 6 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007967-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI APARECIDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1007967-61.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELI APARECIDA PINTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. No documento acostado à inicial ficou demonstrada 

a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome. O 

reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível 

o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013702-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013702-87.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELI BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito 

tendo em vista que não reconhece o débito. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, decorre de contrato 

firmado com a Reclamante. Aduz, que a negativação é legítima. A 

reclamada carreou aos autos cópias dos contratos devidamente 

assinados pelo Reclamante, bem como os documentos pessoais da 

Reclamante. A parte reclamante requer desistência da demanda, incabível 

nessa fase do processo onde toda relação processual já está 

estabelecida, bem como o processo já está devidamente instruído. No 

concernente ao mérito, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Pois as 

firmas apostas guardam grande similitude. A consequência o cumprimento 

do ônus mencionado no art. 373, II do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que as alegações da Reclamada restaram 

comprovadas. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida 

de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por 

danos morais. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 
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portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (Dez por cento), 

sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013702-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013702-87.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELI BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito 

tendo em vista que não reconhece o débito. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, decorre de contrato 

firmado com a Reclamante. Aduz, que a negativação é legítima. A 

reclamada carreou aos autos cópias dos contratos devidamente 

assinados pelo Reclamante, bem como os documentos pessoais da 

Reclamante. A parte reclamante requer desistência da demanda, incabível 

nessa fase do processo onde toda relação processual já está 

estabelecida, bem como o processo já está devidamente instruído. No 

concernente ao mérito, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Pois as 

firmas apostas guardam grande similitude. A consequência o cumprimento 

do ônus mencionado no art. 373, II do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que as alegações da Reclamada restaram 

comprovadas. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida 

de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por 

danos morais. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (Dez por cento), 

sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010660-18.2017.8.11.0015

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:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010660-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JADY MIRANDA SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I 

do CPC. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida, visto que nada deve 

para a mesma. A Reclamada, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima 

a cobrança uma vez que a Reclamante é revendedora dos produtos por 

ela fornecidos. Acompanha a contestação Nota Fiscal da compra, bem 

como do Comprovante de Recebimento dos produtos feito pela própria 

Reclamante em seu endereço, conforme assinatura e número da Carteira 

de Identidade RG. A parte Reclamante apresentou impugnação alegando 

tratar-se de valores diversos ao valor negativado, porém não fez prova do 

pagamento da referida Nota Fiscal apresentada pela Reclamada, aceita 

pela Reclamante. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em 

vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permite um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 5% (cinco 

por cento) e indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

causa corrigido de ofício, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, REJEITO a preliminar arguida e no MÉRITO JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de indenização de 10% 

(dez por cento), ambos sobre o valor da causa. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010660-18.2017.8.11.0015

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:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010660-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JADY MIRANDA SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I 

do CPC. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida, visto que nada deve 
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para a mesma. A Reclamada, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima 

a cobrança uma vez que a Reclamante é revendedora dos produtos por 

ela fornecidos. Acompanha a contestação Nota Fiscal da compra, bem 

como do Comprovante de Recebimento dos produtos feito pela própria 

Reclamante em seu endereço, conforme assinatura e número da Carteira 

de Identidade RG. A parte Reclamante apresentou impugnação alegando 

tratar-se de valores diversos ao valor negativado, porém não fez prova do 

pagamento da referida Nota Fiscal apresentada pela Reclamada, aceita 

pela Reclamante. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em 

vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permite um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 5% (cinco 

por cento) e indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

causa corrigido de ofício, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, REJEITO a preliminar arguida e no MÉRITO JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de indenização de 10% 

(dez por cento), ambos sobre o valor da causa. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004204-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MORAES SERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004204-18.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCIANO MORAES SERIANO 

EXECUTADO: FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os 

títulos executivos originais junto ao Cartório deste Juizado, que serão 

CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor 

e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às Providências SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009012-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (REQUERENTE)

MARCIO RODRIGO TSCHOPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009012-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO RODRIGO TSCHOPE, 

LUCIANA DE BONA TSCHOPE REQUERIDO: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. Vistos etc. I – INTIME-SE o requerente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos Embargos de 

Declaração opostos em Id. 14042991; II – Decorrido o prazo, certifique-se 

e concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008699-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE PINHEIRO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008699-42.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MICHELE PINHEIRO DE 

CASTRO 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, nem o material fotográfico, 

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. 9954961 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 

do mês de Abril/2017 no valor de R$ 6.071,69 (seis mil e setenta e um 

reais e sessenta e nove 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 à fatura referente ao mês de mês de Abril/2017 no valor de R$ 

6.071,69 (seis mil e setenta e um reais e sessenta e nove 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: 1008699-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE PINHEIRO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008699-42.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MICHELE PINHEIRO DE 

CASTRO 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. 

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. 
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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, nem o material fotográfico, 

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. 9954961 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 

do mês de Abril/2017 no valor de R$ 6.071,69 (seis mil e setenta e um 

reais e sessenta e nove 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 à fatura referente ao mês de mês de Abril/2017 no valor de R$ 

6.071,69 (seis mil e setenta e um reais e sessenta e nove 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: 1003004-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003004-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA DOS 

REIS REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 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. Com efeito, verifico da 

análise acurada dos autos que o reclamado, em que pese ter sido 

devidamente citado e intimado para audiência de conciliação, deixou de 

comparecer, injustificadamente, tornando-se assim, revel. A propósito, a 

relativização dos efeitos desse fenômeno não tem como finalidade 

prejudicar a celeridade, sustentáculo basilar do julgamento antecipado da 

lide, mas apenas evitar um possível enriquecimento sem causa da parte 

autora. Todavia, mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o 

qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto 

probatório pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele 

fato, derrubando a presunção que favorecia o autor. No caso em tela, 

embora a doutrina possibilite ao Magistrado entender de forma contrária, 

não vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de 

ensejar produção de provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, 

flexibilizar tais efeitos. No tocante ao dano moral, a reparação não 

patrimonial surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que, no caso em tela, não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Dessa 

forma, é inegável que a conduta do reclamado provocou desgastes 

emocionais aos reclamantes, razão pela qual, em decorrência de sua 

ilicitude, deverá ser obrigado a ressarcir o prejuízo moral. Quanto ao 

precium doloris, esclareço que a lei não prevê padrão para aferição do 

valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o abalo emocional, valendo-se dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição 
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econômica da reclamante e reclamada, arbitro a indenização por danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta a extensão 

do dano e as condições financeiras do reclamante e reclamado. Nesse 

sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a 

matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não 

obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a 

dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Deixo de condenar ao lucro cessante, ante a ausência de 

comprovação da atividade laboral do reclamante. Ante ao exposto, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados 

por ANDERSON PEREIRA DOS REIS em desfavor de NOVO MUNDO 

MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. para: I) DECLARAR inexistente a dívida de 

R$ 85,37 (oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos). II) CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC(IBGE) a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011581-57.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO JOSE MEYER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F.J. DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA OAB - MT0003099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

8011581-57.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: TARCISIO JOSE MEYER 

EXECUTADO: F.J. DE CARVALHO - ME Vistos, etc. Acolho o postulado no 

petitório em movimento ID 11457038; Com efeito, DECIDO: 1- DETERMINO a 

EXPEÇA-SE CERTIDÃO de dívida para fins de inscrição no serviço de 

proteção ao crédito, conforme dispõe o artigo 517 §1.º, em favor da 

exequente. 2- Esclareço que a inclusão do débito no cadastro de 

inadimplentes é ato que cabe a parte interessada e não a este juízo, que 

expedirá a competente certidão atestando o crédito. 3- Após, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO VIEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001967-79.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDO BALBINO VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO VIEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001967-79.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDO BALBINO VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010928-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI PIRES KLEGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE SINOP - MT PROTOCOLO DE EXPEDIÇÃO PRAZO: RI 

RESPONSÁVEL: TSZ FICHA: N 468066.0 PROCESSO N°: 

80109288420168110015 PARTE RECORRENTE: OI S/A PARTE 

RECORRIDA: MIRACI PIRES KLEGIN OI S/A, concessionária de serviço 

público, já qualificada nos autos em epígrafe, promovida em seu desfavor 

por MIRACI PIRES KLEGIN, também já qualificada, vem perante V. Exa., por 

intermédio de seus advogados subscritos, informar a juntada do Recurso 

Inominado. Outrossim, requesta-se ainda que sejam realizadas as 

anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam 

expedidas exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA, OAB/MT 13.245-A. Nestes termos, pede deferimento. Sinop, 

27 de julho de 2017 DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ OAB (MT) 13.245 - A OAB (MT) 13.239-A

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

RENATO ROSSI COIMBRA CAMPOS OAB - SP345876 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001075-73.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA., TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 
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§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Observa-se 

que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, 

para o seu desate, é visível a necessidade de perícia técnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se há algum defeito no veículo, quais são eles e, 

principalmente, qual o fato gerador, expediente que não se compatibiliza 

com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos 

aos Juizados Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2º 

da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, 

com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito o presente feito. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 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: 1001075-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

RENATO ROSSI COIMBRA CAMPOS OAB - SP345876 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001075-73.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA., TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Observa-se 

que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, 

para o seu desate, é visível a necessidade de perícia técnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se há algum defeito no veículo, quais são eles e, 

principalmente, qual o fato gerador, expediente que não se compatibiliza 

com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos 

aos Juizados Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2º 

da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, 

com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito o presente feito. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 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: 1001075-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

RENATO ROSSI COIMBRA CAMPOS OAB - SP345876 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001075-73.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA., TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Observa-se 

que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, 

para o seu desate, é visível a necessidade de perícia técnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se há algum defeito no veículo, quais são eles e, 

principalmente, qual o fato gerador, expediente que não se compatibiliza 

com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos 

aos Juizados Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2º 

da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, 

com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito o presente feito. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 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: 8013074-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013074-35.2015.8.11.0015 REQUERENTE: TATIANE GARCIA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento hábil que comprove se o 

juízo da recuperação judicial da 7ª Vara Empresarial da Comarca de Rio de 

Janeiro/RJ prorrogou o prazo de sobrestamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013074-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013074-35.2015.8.11.0015 REQUERENTE: TATIANE GARCIA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento hábil que comprove se o 

juízo da recuperação judicial da 7ª Vara Empresarial da Comarca de Rio de 

Janeiro/RJ prorrogou o prazo de sobrestamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ANDRADE SILVA (REQUERIDO)

 

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. 

Quarta-feira, 9 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: 1011699-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS FERMINO DA SILVA GIOVANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011699-50.2017.8.11.0015 REQUERENTE: TOBIAS FERMINO DA SILVA 

GIOVANELLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Preliminares: 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensáveis, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil, entretanto o mesmo junta 

comprovante de residência em nome de seu pai, o que é totalmente 

aceitável. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR REJEITO, a preliminar de falta de interesse de agir 

formulado pela promovida, ao argumento de que a parte autora, em sua 

inicial, alegou que a promovida praticou ato que lhe causou danos, 

requerendo a condenação da promovida pelos danos morais e materiais, 

demonstrando, pois, seu interesse de agir. Sem mais preliminares, passo 

ao mérito A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto à 

existência de relação jurídica entre as partes que gerou o débito originário 

da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. 

Em que pese trate-se de instituição financeira, a teor da Súmula 297, STJ, 

aplica-se à presente demanda o Código de Defesa do Consumidor; 

ademais, a parte Requerente apresenta tese de negativa de vínculo, 

motivo pelo qual a inversão do ônus da prova fazia-se imprescindível sob 

pena de inviabilizar a defesa desta em juízo. Deste modo, incumbia à parte 

Requerida trazer aos autos efetivos indícios de que houve uma 

contratação quer seja por escrito, por telefone ou por terceiros 

intermediários. Contudo, NÃO JUNTA NENHUM CONTRATO, limitando-se a 

trazer aos autos apenas faturas em print screens de seu sistema que se 

mostra inviável como prova para os fins pretendidos, sobretudo quando 

desacompanhada de quaisquer outros indícios probatórios. Este Juízo, 

amparando-se em sedimentada jurisprudência da Turma Recursal do E. 

TJMT, no sentido de que a reprodução de tele sistémica por si só trata-se 

de prova unilateral, quando desacompanhada de qualquer outro indício 

para corroborar sua finalidade. Vide: RECURSO INOMINADO - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO EM SERASA - DANO 

MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A tese de defesa se baseia em 

telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela 

Turma Recursal Única e também pelas Turmas Provisórias são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Reclamada, ante a hipossuficiência do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Sentença reformada para parcial procedência, afastando 

a condenação de litigância de má fé imposta no 1° grau. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 200515620178110001/2017, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017 - grfio nosso). Não 

havendo provas mínimas para refutar os argumentos ofertados pela parte 

Requerente tem-se por indevida a inscrição e manutenção do nome da 

parte Requerente em rol de inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da 

origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de 

ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para o Requerente é razoável de acordo com a lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial; DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS 

discutidos nestes auto e CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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: 8011080-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ADRIANI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

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. 

Quarta-feira, 9 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002939-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA COUTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS SRM (REQUERIDO)

SOLCROP INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, formulada por EDISON 

OLIVEIRA COUTO - ME, em face de SOLCROP INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA e outros, alegando, em apertada síntese, que fora 

surpreendido com cobranças indevidas de débitos e, ainda, com a 

informação de que seu nome estaria negativado pelos supostos débitos. A 

parte reclamada apresentou contestação, aduzindo que os valores são 

devidos, ilegitimidade passiva e que não restam configurados danos 

morais. A legitimidade passiva decorre da solidariedade disposta no 

código de defesa do consumidor. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC 

dispõe que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” Por não haver argüição de outras 

preliminares, nem visualizar questões de nulidades pendentes de 

julgamento, passo a análise do mérito da lide. No presente caso, era 

incumbência da requerida comprovar suas alegações, consoante dispõe o 

artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, no entanto, apenas aduz 

em sua defesa que os débitos são legítimos, deixando de apresentar 

contrato de prestação de serviço ou qualquer documento que comprove a 

solicitação ou utilização dos serviços pela parte Autora. Logo, tenho como 

imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Elucidado este 

importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de 

forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão do 

inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

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. 

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. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 

a reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tenho que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010420-41.2016.8.11.0015 REQUERENTE: NAIR SOARES REQUERIDO: OI 

S/A Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar aos autos documento hábil que comprove se o juízo da 

recuperação judicial da 7ª Vara Empresarial da Comarca de Rio de 

Janeiro/RJ prorrogou o prazo de sobrestamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010420-41.2016.8.11.0015 REQUERENTE: NAIR SOARES REQUERIDO: OI 

S/A Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar aos autos documento hábil que comprove se o juízo da 

recuperação judicial da 7ª Vara Empresarial da Comarca de Rio de 

Janeiro/RJ prorrogou o prazo de sobrestamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012568-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFRET KLEGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI SOARES SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012568-13.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALFRET KLEGIN REQUERIDO: 

RONI SOARES SOUZA & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que, mediante acordo firmando em audiência de conciliação, 

as partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, 

sua homologação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato 

que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não 

transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado 

entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com 

arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e 

artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 
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transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010963-49.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CLAUDIO GRANETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCAR AUTO CENTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010963-49.2013.8.11.0015. REQUERENTE: CEZAR CLAUDIO GRANETTO 

REQUERIDO: RODOCAR AUTO CENTER Vistos etc. I – INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto a 

certidão do Oficial de Justiça (Id. 12339560), requerendo, ao final, o que 

entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, CERTIFIQUE-SE 

quanto ao eventual decurso de prazo e façam-me os autos concluso para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011057-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CAETANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011057-89.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DOMINGOS CAETANO DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008890-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE RODRIGUES MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 1001929-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA RAMOS DA SILVA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001929-33.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MAURICIA RAMOS DA SILVA 

ECKERT REQUERIDO: AGUAS DE SINOP 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. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por MAURICIA RAMOS DA SILVA 

ECKERT em face de AGUAS DE SINOP S.A. A parte Requerente 

insurgiu-se contra alegado aumento injustificado da fatura de 

outubro/2016, com o valor exorbitante de R$ 556,02 (quinhentos e 

cinquenta e seis reais e dois centavos). Inicialmente, no que tange a 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA esta não prospera. Mostra-se 

desnecessária a produção de prova pericial, podendo ser feita a média 

através de consumos anteriores. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR 

suscitada; passo a análise do mérito eis que não existem outras 

preliminares, nem vislumbro questões de nulidades. Cabe destacar que à 

presente lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. 

Ante a distribuição do ônus da prova em virtude da incidência do art. 6º, 

VIII, CDC e art. 373, II, CPC incumbia à parte Requerida demonstrar a 

regularidade do hidrômetro no mês da leitura contestada o que não 

ocorreu. Neste ponto, a jurisprudência da E. Turma Recursal do TJMT 

possui entendimento claro: RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO 

DAS FATURAS QUESTIONADAS. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANOS 

MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. […] 2. Cumpria a empresa Recorrida 

demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o 

aumento considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se 

desincumbiu. Dessa forma, impõe-se a adequação do valor das faturas à 

média de consumo apurado nos meses anteriores. […] (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 682577220158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 

23/08/2016 - grifo nosso) Ausente a prova da regularidade do débito, 

impõe-se a retificação da fatura contestada com base na média dos 06 

(seis) últimos meses. Contudo, não se vislumbra o dano moral pleiteado eis 

que a suspensão no fornecimento de água ocorreu antes da citação da 

liminar deferida nos autos, motivo pelo qual não havia sido cumprida. Desta 

forma, não há notícia, nos autos, de qualquer efetiva lesão ao patrimônio 

moral da parte Requerente quer seja a efetiva suspensão de fornecimento 

do serviço de água, após a contestação da fatura ou mesmo a inscrição 

de seu nome em cadastro de inadimplentes. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 556,02 (quinhentos e 

cinquenta e seis reais e dois centavos), devendo a fatura de outubro/2016 

ser retificada com base na média mensal dos últimos 06 (seis) meses e via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 272 de 408



Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012080-07.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE RIBEIRO EMIDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que de direito. Cumpre-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004805-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CRISTIANO ZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004805-58.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FELIPE CRISTIANO ZANINI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao julgamento do feito. DA 

PRELIMINAR ARGUIDA Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, visto 

que não foi sequer justificada em que consistiria a perícia técnica que a 

reclamada considera tão essencial. Além disso, os autos contêm 

evidências materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que 

dispensam a obtenção de outras provas. MÉRITO Em síntese, aduz o 

Autor que possui um plano de telefonia/internet da requerida, denominado 

Oi Conta Total 2 Mais, há mais de 05 anos, e neste plano está incluso o 

serviço de internet banda larga de até 10 MB. Narra o autor que, no dia 

12/02/2016, a demandada cortou os serviços de internet sem justo motivo, 

uma vez que as faturas estão regularmente quitadas, sendo que, em 

contato com a demandada foi informado que havia um O.S em andamento 

para aumento da internet que passaria de 1 para 10MB, entretanto, não 

houve restabelecimento da internet no prazo informado, razão pela qual 

contratou os serviços de outra empresa para restabelecimento da internet. 

Aduz que sempre pagou pelo serviço de internet de 10MG entretanto, 

recebia apenas o mínimo de 1MB, sendo posteriormente suspenso o 

serviço ao argumento de indisponibilidade dos serviços na área. Pugna 

pela concessão de tutela para que a requerida restabeleça sua internet 

residencial, disponibilizando o acesso de 10MB, conforme previsto pelo 

plano PLANO OI CONTA TOTAL 2 MAIS. Em sede de contestação alega a 

reclamada que a causa é de maior complexidade requerendo sua 

extinção, no mérito alega que após minuciosa apuração no sistema da 

empresa, não foi identificada nenhuma irregularidade na prestação do 

serviço que pudesse ensejar a condenação da reclamada. É o breve 

relato. A relação de consumo consistente em prestação de serviço de 

telefonia restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de 

regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto 

tais. Assim, é assegurada ao consumidor a aplicação do instituto da 

inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. No caso em 

tela, está claro que a empresa ré não disponibilizou os serviços de 

internet, alegando problemas técnicos e de infraestrutura na região, nos 

períodos de 02/2016 a 11/2016. Nesse quadro, caberia à Reclamada 

comprovar que prestou o serviço nos dias indicados, o que não restou 

demonstrado nos autos. Logo, inconteste, em virtude da regra de inversão 

do ônus da prova, que o serviço, naqueles dias indicados, apresentou 

falhas. Havendo a prova mínima do fato constitutivo dos direitos da 

reclamante, cabia a empresa ré comprovar os fatos impeditivos, negativos 

ou modificativos dos direitos do autor, ônus do qual não se desincumbiu 

de maneira satisfatória, restando configurada, portanto, a falha na 

prestação do serviço. Contudo, o pedido de restituição dos períodos 

anteriores a 02/2016 deve ser indeferido, visto que, não restou 

comprovado a falha na prestação do serviço pela requerido. No que tange 

à repetição do indébito, levando em consideração o que dispõe o art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade 

da operadora é incontroversa quanto aos danos materiais suportados pelo 

consumidor, tendo em vista que este viu-se compelido a pagar por 

serviços não prestados, fato este que caracteriza abuso por parte da 

reclamada. Nesta senda, a devolução em dobro dos valores pagos a maior 

é medida que se impõe. Contudo, conforme remansosa jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, não gera, 

por si só, o dever de ressarcimento de dano moral. Senão vejamos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO-OCORRÊNCIA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de 

que, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização 

por danos morais. Precedentes. 2. A Corte local, no caso em apreço, 

analisou exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não 

houve dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria 

reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 

7/STJ, que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do 

permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 

(STJ - Ag. No AREsp 141971 / SP – 4ª Turma – Min. Rel. Luiz Felipe 

Salomão – 24/04/2012). Pois bem. Pelas regras do direito consumerista, o 

autor está dispensado de provar dolo ou culpa do agente, bastando 

somente provar o fato constitutivo do seu direito. Enfatizo que a falha na 

prestação dos serviços e a mera ocorrência de cobranças indevidas não 

são capazes, por si só, de causar abalo moral ou desequilíbrio emocional 

ao consumidor, sendo que a indenização pleiteada somente deve ser 

concedida em casos excepcionais. Forçoso reconhecer que o 

demandante suportou eventual dissabor; no entanto, tais infortúnios não 

têm o condão de caracterizar lesão psíquica grave ou vexatória. Trata-se 

de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais não são 

passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Logo, a simples 

ocorrência de falha no sistema de telefonia não gera dano moral, 

principalmente por se tratar de mero aborrecimento causado ao 

consumidor. Outro não é o entendimento de nossos Tribunais Superiores: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA. NÃO CARACTERIZADO O PREJUÍZO MORAL. INCABÍVEL O 

AUMENTO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DOBRADA 

DOS VALORES. Falha na prestação do serviço de telefonia, que acarretou 

na interrupção dos serviços, está por configurar mero aborrecimento, o 

que não tem o condão de gerar indenização por danos morais. Valor 

indenizatório que merece ser mantido, por beirar às raias do desconforto, 

sobremodo em razão do trânsito em julgado para a demandada. 

Honorários sucumbenciais que se mostram adequados para remunerar o 

trabalho do profissional, não sendo o caso de majoração. Mantida a 

compensação na sucumbência recíproca. Súmula 306 do STJ. Sentença 

que se mantém. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME” (TJRS 

– Ap. 70050336056 – 18ª Câm.Civ. – Des. Rel. Nelson José Gonzaga – 

23/08/2012) “Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Telefonia. Falha na 

prestação do serviço. Dano moral. Inocorrência. Ausente prova de abalo 

psíquico. Mero aborrecimento. À unanimidade, negaram provimento ao 

apelo. (TJRS – Ap. Cível Nº 70048861249 – 6ª Turma – Min. Rel. Luís 

Augusto Coelho Braga -08/11/2012). Isto posto, e com fulcro no artigo 

487, I do Código Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para CONDENAR a requerida a restituir em dobro os valores 

cobrados indevidamente pelo serviço de internet nos períodos de 02/2016 

a 11/2016 a serem apurados em sede de execução, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento e juros moratórios 

de 1% ao mês, a partir da prolação desta sentença, respeitada a 

prescrição quinquenal, e via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Transitado em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Sem condenação em verbas sucumbenciais, em face do que 

dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004805-58.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CRISTIANO ZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004805-58.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FELIPE CRISTIANO ZANINI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao julgamento do feito. DA 

PRELIMINAR ARGUIDA Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, visto 

que não foi sequer justificada em que consistiria a perícia técnica que a 

reclamada considera tão essencial. Além disso, os autos contêm 

evidências materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que 

dispensam a obtenção de outras provas. MÉRITO Em síntese, aduz o 

Autor que possui um plano de telefonia/internet da requerida, denominado 

Oi Conta Total 2 Mais, há mais de 05 anos, e neste plano está incluso o 

serviço de internet banda larga de até 10 MB. Narra o autor que, no dia 

12/02/2016, a demandada cortou os serviços de internet sem justo motivo, 

uma vez que as faturas estão regularmente quitadas, sendo que, em 

contato com a demandada foi informado que havia um O.S em andamento 

para aumento da internet que passaria de 1 para 10MB, entretanto, não 

houve restabelecimento da internet no prazo informado, razão pela qual 

contratou os serviços de outra empresa para restabelecimento da internet. 

Aduz que sempre pagou pelo serviço de internet de 10MG entretanto, 

recebia apenas o mínimo de 1MB, sendo posteriormente suspenso o 

serviço ao argumento de indisponibilidade dos serviços na área. Pugna 

pela concessão de tutela para que a requerida restabeleça sua internet 

residencial, disponibilizando o acesso de 10MB, conforme previsto pelo 

plano PLANO OI CONTA TOTAL 2 MAIS. Em sede de contestação alega a 

reclamada que a causa é de maior complexidade requerendo sua 

extinção, no mérito alega que após minuciosa apuração no sistema da 

empresa, não foi identificada nenhuma irregularidade na prestação do 

serviço que pudesse ensejar a condenação da reclamada. É o breve 

relato. A relação de consumo consistente em prestação de serviço de 

telefonia restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de 

regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto 

tais. Assim, é assegurada ao consumidor a aplicação do instituto da 

inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. No caso em 

tela, está claro que a empresa ré não disponibilizou os serviços de 

internet, alegando problemas técnicos e de infraestrutura na região, nos 

períodos de 02/2016 a 11/2016. Nesse quadro, caberia à Reclamada 

comprovar que prestou o serviço nos dias indicados, o que não restou 

demonstrado nos autos. Logo, inconteste, em virtude da regra de inversão 

do ônus da prova, que o serviço, naqueles dias indicados, apresentou 

falhas. Havendo a prova mínima do fato constitutivo dos direitos da 

reclamante, cabia a empresa ré comprovar os fatos impeditivos, negativos 

ou modificativos dos direitos do autor, ônus do qual não se desincumbiu 

de maneira satisfatória, restando configurada, portanto, a falha na 

prestação do serviço. Contudo, o pedido de restituição dos períodos 

anteriores a 02/2016 deve ser indeferido, visto que, não restou 

comprovado a falha na prestação do serviço pela requerido. No que tange 

à repetição do indébito, levando em consideração o que dispõe o art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade 

da operadora é incontroversa quanto aos danos materiais suportados pelo 

consumidor, tendo em vista que este viu-se compelido a pagar por 

serviços não prestados, fato este que caracteriza abuso por parte da 

reclamada. Nesta senda, a devolução em dobro dos valores pagos a maior 

é medida que se impõe. Contudo, conforme remansosa jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, não gera, 

por si só, o dever de ressarcimento de dano moral. Senão vejamos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO-OCORRÊNCIA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de 

que, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização 

por danos morais. Precedentes. 2. A Corte local, no caso em apreço, 

analisou exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não 

houve dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria 

reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 

7/STJ, que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do 

permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 

(STJ - Ag. No AREsp 141971 / SP – 4ª Turma – Min. Rel. Luiz Felipe 

Salomão – 24/04/2012). Pois bem. Pelas regras do direito consumerista, o 

autor está dispensado de provar dolo ou culpa do agente, bastando 

somente provar o fato constitutivo do seu direito. Enfatizo que a falha na 

prestação dos serviços e a mera ocorrência de cobranças indevidas não 

são capazes, por si só, de causar abalo moral ou desequilíbrio emocional 

ao consumidor, sendo que a indenização pleiteada somente deve ser 

concedida em casos excepcionais. Forçoso reconhecer que o 

demandante suportou eventual dissabor; no entanto, tais infortúnios não 

têm o condão de caracterizar lesão psíquica grave ou vexatória. Trata-se 

de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais não são 

passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Logo, a simples 

ocorrência de falha no sistema de telefonia não gera dano moral, 

principalmente por se tratar de mero aborrecimento causado ao 

consumidor. Outro não é o entendimento de nossos Tribunais Superiores: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA. NÃO CARACTERIZADO O PREJUÍZO MORAL. INCABÍVEL O 

AUMENTO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DOBRADA 

DOS VALORES. Falha na prestação do serviço de telefonia, que acarretou 

na interrupção dos serviços, está por configurar mero aborrecimento, o 

que não tem o condão de gerar indenização por danos morais. Valor 

indenizatório que merece ser mantido, por beirar às raias do desconforto, 

sobremodo em razão do trânsito em julgado para a demandada. 

Honorários sucumbenciais que se mostram adequados para remunerar o 

trabalho do profissional, não sendo o caso de majoração. Mantida a 

compensação na sucumbência recíproca. Súmula 306 do STJ. Sentença 

que se mantém. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME” (TJRS 

– Ap. 70050336056 – 18ª Câm.Civ. – Des. Rel. Nelson José Gonzaga – 

23/08/2012) “Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Telefonia. Falha na 

prestação do serviço. Dano moral. Inocorrência. Ausente prova de abalo 

psíquico. Mero aborrecimento. À unanimidade, negaram provimento ao 

apelo. (TJRS – Ap. Cível Nº 70048861249 – 6ª Turma – Min. Rel. Luís 

Augusto Coelho Braga -08/11/2012). Isto posto, e com fulcro no artigo 

487, I do Código Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para CONDENAR a requerida a restituir em dobro os valores 

cobrados indevidamente pelo serviço de internet nos períodos de 02/2016 

a 11/2016 a serem apurados em sede de execução, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento e juros moratórios 

de 1% ao mês, a partir da prolação desta sentença, respeitada a 

prescrição quinquenal, e via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Transitado em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Sem condenação em verbas sucumbenciais, em face do que 

dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007970-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALAN BARBOSA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011793-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011793-44.2015.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA DE ALMEIDA LIMA 

REQUERIDO: RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA Vistos, etc. Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011793-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011793-44.2015.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA DE ALMEIDA LIMA 

REQUERIDO: RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA Vistos, etc. Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011025-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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: 1011642-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SOARES BARATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010277-86.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE BIBERG DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORT VEICULOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010277-86.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: IVANETE BIBERG DOS SANTOS 

EXECUTADO: FORT VEICULOS Vistos, etc. Pelo postulado de Id 9306850 a 

parte exequente COMUNICA o NÃO cumprimento da obrigação de fazer 

determinada em sentença por este Juízo. Posto isso, DECIDO: 1. INTIME-SE 

a PROMOVIDA para que, CUMPRA IMEDIATAMENTE a OBRIGAÇÃO fixada 

na decisão sentença, mormente para que consertar o veículo da Autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Fica desde já MAJORADA a MULTA DIÁRIA 

anteriormente fixada para R$ 300,00 (trezentos) reais, nos termos do art. 

536, §1º, do CPC; Intime-se. Cumpra-se. Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e 

OFÍCIO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011578-22.2017.8.11.0015

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: 

1011578-22.2017.8.11.0015 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”. 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 
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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. 

Destaca-se que a Requerida produz, nos autos do processo nº 

1011576-52.2017.8.11.0015 traz toda as provas documentais, não se 

limitando 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), traduzindo-se pela impossibilidade de 

que terceiro tenha falsificado sua assinatura. Ademais, observa-se que a 

parte Requerida junta nos presentes autos faturas em aberto, ensejando a 

negativação. 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. 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 e, 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: 1011578-22.2017.8.11.0015

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: 

1011578-22.2017.8.11.0015 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”. 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. 

Destaca-se que a Requerida produz, nos autos do processo nº 

1011576-52.2017.8.11.0015 traz toda as provas documentais, não se 

limitando 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), traduzindo-se pela impossibilidade de 

que terceiro tenha falsificado sua assinatura. Ademais, observa-se que a 

parte Requerida junta nos presentes autos faturas em aberto, ensejando a 

negativação. 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 
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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. 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 e, 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: 1000595-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ FELSKI (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:

DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES OAB - MT0012434A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000595-95.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GILMAR LUIZ FELSKI 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do 

NCPC. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada 

indevidamente pela empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou 

fez uso de serviços oferecidos. Por outro lado, a ré afirma que houve 

regular contratação pela demandante com ulterior utilização dos serviços, 

sem, contudo haver o adimplemento decorrente da prestação do serviço 

efetuada. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado a empresa 

requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do 

NCPC) já que se a autora afirmou que não tem relação jurídica com a loja 

ré, deve esta provar a origem dos débitos, não há como impor a 

reclamante o ônus da prova negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, 

pode-se concluir que a inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte 

autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em 

razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se 

utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços 

calcada em informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa 

prestadora de serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados 

do adquirente. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou entidade de 

proteção ao credito, em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Nesse 

sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO OU AGRAVO INTERNO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE 

TERCEIRO PREVISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME 

DO CONSUMIDOR ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - 

VALOR DA CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de 

terceiro, que fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, 

fazendo com que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de 

proteção ao crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do 

fornecedor de bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João 

Bosco Soares da Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ. ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Demonstrado nos autos que as demais anotações foram 

questionadas judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, 

do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no 

cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada 

indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da 

indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Recurso Inominado nº 0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos, j. 24 de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor 

de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) referente ao 

contrato n.º 149079746, mantendo a tutela de urgência e tornando-a 

definitiva para que as Reclamadas procedam com o cancelamento do 

registro juntos aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; b) 

CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da disponibilização da 

inscrição). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000595-95.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GILMAR LUIZ FELSKI 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do 

NCPC. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada 

indevidamente pela empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou 

fez uso de serviços oferecidos. Por outro lado, a ré afirma que houve 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 277 de 408



regular contratação pela demandante com ulterior utilização dos serviços, 

sem, contudo haver o adimplemento decorrente da prestação do serviço 

efetuada. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado a empresa 

requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do 

NCPC) já que se a autora afirmou que não tem relação jurídica com a loja 

ré, deve esta provar a origem dos débitos, não há como impor a 

reclamante o ônus da prova negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, 

pode-se concluir que a inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte 

autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em 

razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se 

utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços 

calcada em informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa 

prestadora de serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados 

do adquirente. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou entidade de 

proteção ao credito, em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Nesse 

sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO OU AGRAVO INTERNO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE 

TERCEIRO PREVISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME 

DO CONSUMIDOR ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - 

VALOR DA CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de 

terceiro, que fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, 

fazendo com que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de 

proteção ao crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do 

fornecedor de bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João 

Bosco Soares da Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ. ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Demonstrado nos autos que as demais anotações foram 

questionadas judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, 

do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no 

cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada 

indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da 

indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Recurso Inominado nº 0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos, j. 24 de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor 

de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) referente ao 

contrato n.º 149079746, mantendo a tutela de urgência e tornando-a 

definitiva para que as Reclamadas procedam com o cancelamento do 

registro juntos aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; b) 

CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da disponibilização da 

inscrição). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013522-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA OUVERNE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013522-71.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SILVANA DA SILVA OUVERNE 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002069-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEU VAZ SOUTO (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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010664-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA RAMOS SILVA SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010664-55.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NAIARA RAMOS SILVA 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor 

da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC/2015, por verificar que o 

montante atribuído pela autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, entendo que a 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Aduz a parte requerente que seus dados foram indevidamente 

negativados pela empresa requerida, visto que nada deve para a mesma. 
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A requerida, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a cobrança uma 

vez que foi a própria requerente quem contratou seus serviços onde fora 

firmado o contrato entre as partes litigantes. Acompanha a contestação 

cópia do contrato, bem como dos documentos pessoais da Reclamante, 

como a Carteira de Identidade, digitalizada, sendo a mesma apresentada 

junto com a petição inicial, o que comprovam a existência de relação 

jurídica entre as partes. A parte Reclamante sequer apresentou 

impugnação e ainda requereu a desistência da ação, agindo dessa forma 

em manifesta atitude de má-fé. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte requerente 

informe, em sua exordial, que não possui débitos com a empresa 

requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela parte requerida, permite um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Destarte, com 

lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte 

autora, eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo 

inibitório, entendo razoável que a parte reclamante seja sancionada com 

multa de 5% (cinco por cento) e indenização de 10% (dez por cento), 

ambos sobre o valor da causa corrigido de ofício, consoante autoriza o 

art. 81 do NCPC/2015. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil de 2015, rejeito a preliminar arguida e no 

MÉRITO JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa de R$ 

38.160,00 equivalente a 40 salários mínimos, teto dos juizados especiais e 

em conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigos 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE, 

considerando a retificação do valor da causa promovida de ofício. 

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005889-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALLYSON ARAUJO MENEZES (TESTEMUNHA)

 

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: 1005926-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CLAUDIO GENTILIN ADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 27/07/2018 08:45. Segunda-feira, 09 de Julho de 2018.

Despacho 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 DESPACHO Processo: 

8012370-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMIR ROLIM DE MOURA 

REQUERIDO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A 

Vistos, etc. Em atenção aos Embargos de Declaração opostos pelo 

requerido em Mov. 14023802, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, se manifeste quanto a tese ventilada 

pelo embargante, sob pena de PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, 

parágrafo segundo, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e tornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTAPRECATÓRIA/OFÍCIO. Às providências. SINOP, 9 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001856-27.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO 

JUNIOR EXECUTADO: SONIA MARIA DE LIMA, RENEU JACOB LERNER 

Vistos, etc. I – Compulsando o feito, verifico que o requerente traz aos 

autos novo endereço da requerida para citação. Dessa forma, CITE-SE a 

requerida no endereço declinado no ID. 13666202 nos termos do 

despacho de ID. 12602337; II – Ademais, TORNO SEM EFEITO o despacho 

de ID. 14001280, eis que não guarda relação com os autos. III – 

Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006535-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 
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evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006535-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta 

por NILSON DA CONCEICAO LIMA em face de LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Versa a presente demanda sobre alegada indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes do nome da parte Requerente pela 

parte Requerida por débito no valor de R$ 72,63 (setenta e dois reais e 

sessenta e três centavos). A parte Requerente alegou que não possui 

débitos com a parte Requerida que por sua vez sustentou pela 

regularidade e existência do débito, subsidiariamente pleiteou a 

inexistência de danos morais e aplicação da Súmula 385, STJ. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Ressai dos autos que a parte 

Requerida ofertou contestação escrita (id nº 5532754), contudo não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 5536249); neste cenário, 

impõe-se a DECRETAÇÃO da REVELIA da parte Requerida em 

consonância com o art. 20 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 78 do 

FONAJE que dispõe: O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia. A revelia não tem como efeito a presunção absoluta de 

verdade dos fatos alegados na inicial, ou seja, comporta prova em sentido 

contrário; todavia, tal prova inexiste nos presentes autos; porém, presente 

a notória relação de consumo existente entre as partes, era ônus da parte 

Requerida a prova da regularidade do débito. Não obstante, diversamente 

do que alega a parte Requerida, não existindo prova da regularidade da 

inscrição em questão, mostra necessária sua exclusão, bem como 

trata-se de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o 

dano moral in re ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que apesar de serem posteriores há outras inscrições em 

nome desta e que atenuam o abalo moral sofrido conforme id nº 4670948; 

principalmente quanto as inscrições efetuadas pela empresa Vivo S/A, 

cujos autos nº 1001246-93.2017.8.11.0015 foram extintos sem resolução 

do mérito. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutidos nestes autos de R$ 72,63 (setenta e dois reais e 

sessenta e três centavos); e CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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: 1005928-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA PINHEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)
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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 27/07/2018 09:15. Segunda-feira, 09 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009806-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011111-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA SMIDERLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo o Autor do trânsito e julgado dos presentes autos, bem como seu 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013333-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONSAGELA PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /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: 

8013333-93.2016.8.11.0015 REQUERENTE: RONSAGELA PAULO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, a 

condenação da empresa requerida a ressarcir em dobro os valores pagos 

indevidamente pela autora em duplicidade a fatura de julho de 2016. 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 das supostas 

cobranças indevidas. Inobstante, sustenta a parte Requerida que as 

cobranças se referem uma fatura ao Plano SmartVivo Controle Plus 200 e 

outra o Plano SmartVivo Controle Plus 400. Desta forma, não há nos autos 

prova indicativa de que a autora tenha pago em duplicidade as fatura 

indicadas, sendo certo que se trata de dois planos telefônico diferente. 

Acrescenta-se ainda, que as faturas colacionas trata-se uma do mês de 

07/2016 e outra do mês 08/2016, demonstra que não há pagamento em 

duplicidade. 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. “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. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013333-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONSAGELA PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /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: 

8013333-93.2016.8.11.0015 REQUERENTE: RONSAGELA PAULO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, a 

condenação da empresa requerida a ressarcir em dobro os valores pagos 

indevidamente pela autora em duplicidade a fatura de julho de 2016. 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 das supostas 

cobranças indevidas. Inobstante, sustenta a parte Requerida que as 

cobranças se referem uma fatura ao Plano SmartVivo Controle Plus 200 e 

outra o Plano SmartVivo Controle Plus 400. Desta forma, não há nos autos 

prova indicativa de que a autora tenha pago em duplicidade as fatura 

indicadas, sendo certo que se trata de dois planos telefônico diferente. 

Acrescenta-se ainda, que as faturas colacionas trata-se uma do mês de 

07/2016 e outra do mês 08/2016, demonstra que não há pagamento em 

duplicidade. 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. “In casu”, de acordo com as provas 
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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. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004890-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DE OLIVEIRA (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

PETIÇÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004890-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DE OLIVEIRA (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

PETIÇÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008570-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011734-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

SEGUE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011734-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

SEGUE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013497-92.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO MADALOZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (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. 

Quarta-feira, 9 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011161-86.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICIO BOTELHO RANECO JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Numero do Processo: 

8011161-86.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: SINOP COMERCIO DE 

MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: LEONICIO BOTELHO 

RANECO JUNIOR - ME Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013249-29.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY LUZIA FRANCA GIRALDI (EXECUTADO)

M. L. FRANCA GIRALDI - ME (EXECUTADO)

 

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. 

Quarta-feira, 9 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012672-85.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 
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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. 

Quarta-feira, 9 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

1000802-94.2016.8.11.0015 Promovente(s) Nome: JEOVA SILVA DE 

ABREU Endereço: RUA JOSÉ GONÇALVES, 35, - ATÉ 499/500, 

LOTEAMENTO UMUARAMA II, SINOP - MT - CEP: 78559-462 Promovido(s) 

Nome: VALDIR DE SOUZA VIEIRA Endereço: RUA DOIS, Chacara 25, 

RESIDENCIAL BOA VISTA, SINOP - MT - CEP: 78559-649 Tipo de Ação 

[NOTA PROMISSÓRIA, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, MULTA DE 

10%, CORREÇÃO MONETÁRIA] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: 

R$ 8.789,33 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop A presente carta, 

extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre os documentos de ID 12333577 e 

12333568, requerendo o que de direito. Segunda-feira, 09 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: 1011192-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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: 

1011192-89.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROSELI DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC/2015. Mérito Sustenta a parte requerente contratou um plano controle 

junto a reclamada, que teria um valor fixo de R$ 39,90 (trinta e nove reais 

e noventa centavos) mensais. Alega que vem recebendo cobranças 

indevidas, que acarretaram na inclusão de seu nome nos Órgãos de 

proteção ao crédito SPC/SERASA/SCPC. Contesta a requerida aduzindo 

que a parte autora contratou os serviços de telefonia na modalidade 

pós-paga e devido ao inadimplemento se torna legitima a cobrança 

decorrente de sua utilização. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar ao menos as faturas cobradas indevidamente, bem 

como comprovantes de pagamentos das faturas cobradas e pagas pelos 

serviços utilizados e contratados que alega ter sido contratados, ônus que 

não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos 

que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permitem um juízo seguro de cognição a respeito dos 

fatos articulados no sentido da improcedência, conforme apontado na 

peça de contestação. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida pela parte 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011192-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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: 

1011192-89.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROSELI DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC/2015. Mérito Sustenta a parte requerente contratou um plano controle 

junto a reclamada, que teria um valor fixo de R$ 39,90 (trinta e nove reais 

e noventa centavos) mensais. Alega que vem recebendo cobranças 

indevidas, que acarretaram na inclusão de seu nome nos Órgãos de 

proteção ao crédito SPC/SERASA/SCPC. Contesta a requerida aduzindo 

que a parte autora contratou os serviços de telefonia na modalidade 

pós-paga e devido ao inadimplemento se torna legitima a cobrança 

decorrente de sua utilização. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar ao menos as faturas cobradas indevidamente, bem 

como comprovantes de pagamentos das faturas cobradas e pagas pelos 

serviços utilizados e contratados que alega ter sido contratados, ônus que 

não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos 

que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permitem um juízo seguro de cognição a respeito dos 

fatos articulados no sentido da improcedência, conforme apontado na 

peça de contestação. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida pela parte 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE DE OLIVEIRA (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 ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 283 de 408



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1002236-21.2016.8.11.0015; 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. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. SINOP, 9 de julho de 2018 Certifico, que o 

RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que a 

parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Ainda 

neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 (dez) dias 

apresente CONTRARRAZÕES. 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: 1007382-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PINHEIRO MIRANDA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1007382-09.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 83,70; 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. SINOP, 9 de julho de 

2018 Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, 

bem como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade 

da justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES. 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: 1007935-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GELBARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico, que ambas as partes apresentaram RECURSO INOMINADO 

TEMPESTIVAMENTE, bem como, que a parte Autora requereu os 

benefícios da gratuidade da justiça e que a parte Ré comprovou dentro do 

prazo legal, o recolhimento do preparo. Ainda neste ato, INTIMO (os) 

recorridos para que, no prazo de 10 (dez) dias apresente 

CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012391-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

 

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. 

Quarta-feira, 9 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006504-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M C INDUSTRIA OPTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (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. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c TUTELA DE URGENCIA proposta por 

BALI ÓTICAS LTDA-EPP em face de M. C. CRÉDITO ÓPTICA LTDA ME. A 

parte Requerente aduz que teve seu nome inscrito indevidamente em 

cadastro de inadimplentes por culpa da parte Requerida, que emitiu em 

duplicidade e, mesmo após a devolução destes houve o protesto de seu 

nome. A parte Requerida, apesar de devidamente citada via AR (id nº 

8202281), porém não compareceu à audiência de conciliação, conforme 

verifica-se do termo anexo ao id nº 9159849. Não comparecendo a parte 

Requerida à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada; 

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. O pedido da parte 

Requerente comporta acolhimento. Restou evidenciado pela 

documentação carreada aos autos o efetivo protesto (id nº 7343404) de 

seu nome em virtude da Nota Fiscal 7358 (id nº 7343398) emitida 

erroneamente pela parte Requerida e que houve a devolução conforme 

nota fiscal anexa aos autos (id nº 7343400) e comprovante de entrega 

dos correios (id nº 7343401). A pessoa jurídica somente pode ter sua 

honra objetiva afrontada, ou seja, a imagem que esta possui perante seus 

consumidores e terceiros. No presente caso a inscrição de seu nome em 

rol de inadimplentes é situação apta a desencadear o dano alegado. Neste 

sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM 

DATA ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO, O QUE IMPLICA NA 

IRREGULARIDADE DO CADASTRAMENTO. DANO MORAL. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE 

DE ABALO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 227 DO STJ. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DIANTE DO REAL ABALO DE CRÉDITO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO 

AOS RECURSOS. (Apelação Cível Nº 70073295099, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 17/05/2017) É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 7803627 
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tornando DEFINITIVO o CANCELAMENTO do PROTESTO, DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO de R$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e 

cinco reais) e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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.

Manifestação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ATAIDE TEIXEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ATAIDE TEIXEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008086-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1008086-22.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GUIOMIRO DE CARVALHO 

REQUERIDO: CLARO 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. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo 

importante consignar que a parte autora alega ser consumidora por 

equiparação, nos termos do artigo 17, do CDC, pois que se trata de vítima 

de fato do serviço, sendo devida a inversão do ônus da prova. 

PRELIMINAR Litispendência/Conexão Não há que se falar em 

litispendência/conexão entre os processos citados pela reclamada, pois 

discutem cobranças referentes a contratos distintos e com valores 

distintos. Assim, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO No caso dos autos, 

a parte autora alega que a inscrição é indevida porque não contraiu 

qualquer dívida perante a parte requerida e, diante da negativa da parte 

autora quanto à contratação de produtos ou serviços, incumbe à parte 

requerida provar que a parte autora manteve consigo o contrato, nos 

termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A parte requerida, por 

sua vez, juntou aos autos faturas, históricos de chamadas, bem como 

áudio de conversa onde a parte autora habilitou em sua linha telefônica o 

plano controle, informado todos os dados pessoais e necessários para a 

contratação, tais como CPF, RG, endereço, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido tem 

decidido a Egrégia Turma Recursal deste Estado, vejamos: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma 

Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0018209-72.2016.811.0002 Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT Recorrente: Gabriel 

Ortiz Recorrido: Banco Itaucard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVAS DA CONTRATAÇÃO APRESENTADAS 

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO 

DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Consumidor que na inicial relatou o seguinte: “Acontece que o 

REQUERENTE DESCONHECE totalmente tal apontamento, devendo se tratar 

de fraude.” Todavia, após a juntada na defesa do áudio do contato 

telefônico através do qual a empresa comprovou a contratação de cartão 

de crédito, alterou a versão dos fatos narrados da inicial, passando a 

afirmar que possui cartão de crédito que é administrado pelo requerido, 

contudo, a dívida negativada se refere a um terceiro cartão de crédito que 

desconhece. Contratação que se presume legítima, competindo ao 

requerente comprovar que honrou os compromissos assumidos através 

do contrato (art. 373, I do CPC/2015), o que deixou de fazer. Faturas 

detalhadas juntadas com a defesa que demonstram a utilização do cartão 

de crédito. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, 

alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de 

má-fé previstas no art. 81 do novo Código de Processo Civil, as quais 

possuem função inibitória. Sentença de improcedência mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver 

a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros do SPC. A 

parte reclamante não reconhece os débitos que deram lastro às restrições 

comerciais. Afirma que nada justifica o encaminhamento do seu nome e 

CPF ao rol de consumidores inadimplentes. A parte reclamada na sua 

contestação, não articulou preliminares que mereçam enfrentamento, no 

mérito, opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o 

débito existe, decorrendo de legitima contratação e que o encaminhamento 

dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros de 

consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, como se vê dos documentos anexados 

com a contestação, comprovando a contratação e o débito, o que 

justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. Por fim, destaco que a imprudência do 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar as parcelas de produto que adquiriu da reclamada. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 
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SPC. Assim sendo, estando os débitos comprovados, indefiro o pedido de 

desistência e julgo improcedente esta reclamação. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa - art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. (...)” Importante esclarecer que as faturas juntadas no evento 

19 comprovam a utilização do cartão de crédito com final 2523, cuja 

contratação restou demonstrada através do áudio apresentado pela 

instituição financeira. Não restam dúvidas de que a parte recorrente 

contratou com o recorrido e ajuizou ação com a intenção de não cumprir 

com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte 

recorrente agiu de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de débito e de indenização por danos morais, mormente 

porque após a contestação alterou os fatos inicialmente narrados. Restou 

evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80 do novo Código de Processo Civil. Desse modo, não merece reparo 

a sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte 

recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pelo exposto, 

nego provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a 

impossibilidade de custeio das despesas do processo, tendo como limite 

temporal a ocorrência da prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI 

Juiz de Direito/Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182097220168110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) Assim, a parte requerida 

comprovou fatos modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da parte 

autora, na medida em que comprovou a contratação, constando inclusive 

assinatura da parte autora. Portanto, havendo provas da contratação e, 

consequentemente, não há falar-se em pagamento de indenização a título 

de danos morais, pois considerando a existência nos autos de provas de 

que a autora firmou contrato entre a reclamada, tenho que a conduta da 

empresa/requerida não pode ser considerada ilícita, de forma que outro 

caminho não vislumbro à presente demanda declaratória senão a sua 

improcedência. Assim, não tendo a autora se livrado do ônus probatório 

que lhes incumbia, não há falar em declaração de inexistência da dívida, 

tampouco em reparação de danos morais por suposta manutenção do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. No caso, a credora se limitou a 

cobrar o cumprimento de uma obrigação inadimplida pelo descumprimento 

do acordo pelo reclamante. Não houve nenhum tipo de constrangimento ou 

ameaça na cobrança do débito que pudesse caracterizar a violação a 

qualquer dos direitos que decorrem da personalidade da parte autora. A 

cobrança, inclusive com a inserção de nome da reclamante no cadastro 

negativo de devedor está inserida nos limites éticos do direito subjetivo do 

credor em relação ao seu crédito. A propósito, se trata de exercício 

regular de um direito. Nesse sentido, a jurisprudência é vem se 

manifestando: CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A COBRANÇA DE DÍVIDA É 

ATO LEGÍTIMO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E 

SOMENTE GERA O DEVER DE INDENIZAR QUANDO HOUVER ABUSO. 

NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, 

A COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA 

RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEM ACARRETA, EM 

CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , Relator: ESDRAS NEVES, Data 

de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 21/01/2009 

Pág. : 155). Dessa forma, resta improceder ao pedido diante da falta de 

comprovação do respectivo pagamento das parcelas em aberto. Por 

derradeiro, consigno que o entendimento ora esposado não implica ofensa 

a quaisquer dispositivos, de ordem constitucional ou infraconstitucional, 

inclusive àqueles invocados pelas partes em suas manifestações no 

curso do processo. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na pela parte 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008086-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1008086-22.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GUIOMIRO DE CARVALHO 

REQUERIDO: CLARO 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. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo 

importante consignar que a parte autora alega ser consumidora por 

equiparação, nos termos do artigo 17, do CDC, pois que se trata de vítima 

de fato do serviço, sendo devida a inversão do ônus da prova. 

PRELIMINAR Litispendência/Conexão Não há que se falar em 

litispendência/conexão entre os processos citados pela reclamada, pois 

discutem cobranças referentes a contratos distintos e com valores 

distintos. Assim, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO No caso dos autos, 

a parte autora alega que a inscrição é indevida porque não contraiu 

qualquer dívida perante a parte requerida e, diante da negativa da parte 

autora quanto à contratação de produtos ou serviços, incumbe à parte 

requerida provar que a parte autora manteve consigo o contrato, nos 

termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A parte requerida, por 

sua vez, juntou aos autos faturas, históricos de chamadas, bem como 

áudio de conversa onde a parte autora habilitou em sua linha telefônica o 

plano controle, informado todos os dados pessoais e necessários para a 

contratação, tais como CPF, RG, endereço, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido tem 

decidido a Egrégia Turma Recursal deste Estado, vejamos: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma 

Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0018209-72.2016.811.0002 Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT Recorrente: Gabriel 

Ortiz Recorrido: Banco Itaucard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVAS DA CONTRATAÇÃO APRESENTADAS 

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO 

DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Consumidor que na inicial relatou o seguinte: “Acontece que o 

REQUERENTE DESCONHECE totalmente tal apontamento, devendo se tratar 

de fraude.” Todavia, após a juntada na defesa do áudio do contato 

telefônico através do qual a empresa comprovou a contratação de cartão 

de crédito, alterou a versão dos fatos narrados da inicial, passando a 

afirmar que possui cartão de crédito que é administrado pelo requerido, 

contudo, a dívida negativada se refere a um terceiro cartão de crédito que 

desconhece. Contratação que se presume legítima, competindo ao 

requerente comprovar que honrou os compromissos assumidos através 

do contrato (art. 373, I do CPC/2015), o que deixou de fazer. Faturas 

detalhadas juntadas com a defesa que demonstram a utilização do cartão 

de crédito. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, 

alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de 

má-fé previstas no art. 81 do novo Código de Processo Civil, as quais 

possuem função inibitória. Sentença de improcedência mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Egrégia 
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Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver 

a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros do SPC. A 

parte reclamante não reconhece os débitos que deram lastro às restrições 

comerciais. Afirma que nada justifica o encaminhamento do seu nome e 

CPF ao rol de consumidores inadimplentes. A parte reclamada na sua 

contestação, não articulou preliminares que mereçam enfrentamento, no 

mérito, opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o 

débito existe, decorrendo de legitima contratação e que o encaminhamento 

dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros de 

consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, como se vê dos documentos anexados 

com a contestação, comprovando a contratação e o débito, o que 

justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. Por fim, destaco que a imprudência do 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar as parcelas de produto que adquiriu da reclamada. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Assim sendo, estando os débitos comprovados, indefiro o pedido de 

desistência e julgo improcedente esta reclamação. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa - art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. (...)” Importante esclarecer que as faturas juntadas no evento 

19 comprovam a utilização do cartão de crédito com final 2523, cuja 

contratação restou demonstrada através do áudio apresentado pela 

instituição financeira. Não restam dúvidas de que a parte recorrente 

contratou com o recorrido e ajuizou ação com a intenção de não cumprir 

com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte 

recorrente agiu de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de débito e de indenização por danos morais, mormente 

porque após a contestação alterou os fatos inicialmente narrados. Restou 

evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80 do novo Código de Processo Civil. Desse modo, não merece reparo 

a sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte 

recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pelo exposto, 

nego provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a 

impossibilidade de custeio das despesas do processo, tendo como limite 

temporal a ocorrência da prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI 

Juiz de Direito/Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182097220168110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) Assim, a parte requerida 

comprovou fatos modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da parte 

autora, na medida em que comprovou a contratação, constando inclusive 

assinatura da parte autora. Portanto, havendo provas da contratação e, 

consequentemente, não há falar-se em pagamento de indenização a título 

de danos morais, pois considerando a existência nos autos de provas de 

que a autora firmou contrato entre a reclamada, tenho que a conduta da 

empresa/requerida não pode ser considerada ilícita, de forma que outro 

caminho não vislumbro à presente demanda declaratória senão a sua 

improcedência. Assim, não tendo a autora se livrado do ônus probatório 

que lhes incumbia, não há falar em declaração de inexistência da dívida, 

tampouco em reparação de danos morais por suposta manutenção do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. No caso, a credora se limitou a 

cobrar o cumprimento de uma obrigação inadimplida pelo descumprimento 

do acordo pelo reclamante. Não houve nenhum tipo de constrangimento ou 

ameaça na cobrança do débito que pudesse caracterizar a violação a 

qualquer dos direitos que decorrem da personalidade da parte autora. A 

cobrança, inclusive com a inserção de nome da reclamante no cadastro 

negativo de devedor está inserida nos limites éticos do direito subjetivo do 

credor em relação ao seu crédito. A propósito, se trata de exercício 

regular de um direito. Nesse sentido, a jurisprudência é vem se 

manifestando: CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A COBRANÇA DE DÍVIDA É 

ATO LEGÍTIMO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E 

SOMENTE GERA O DEVER DE INDENIZAR QUANDO HOUVER ABUSO. 

NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, 

A COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA 

RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEM ACARRETA, EM 

CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , Relator: ESDRAS NEVES, Data 

de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 21/01/2009 

Pág. : 155). Dessa forma, resta improceder ao pedido diante da falta de 

comprovação do respectivo pagamento das parcelas em aberto. Por 

derradeiro, consigno que o entendimento ora esposado não implica ofensa 

a quaisquer dispositivos, de ordem constitucional ou infraconstitucional, 

inclusive àqueles invocados pelas partes em suas manifestações no 

curso do processo. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na pela parte 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006281-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIA PINHEIRO DOS SANTOS NETA (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)

 

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. 

Quarta-feira, 9 de julho de 2018. 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: 1010504-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010504-30.2017.8.11.0015 REQUERENTE: AUGUSTINHO GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora requer a desistência da ação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 
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“Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010504-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010504-30.2017.8.11.0015 REQUERENTE: AUGUSTINHO GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora requer a desistência da ação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

“Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006504-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M C INDUSTRIA OPTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (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. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c TUTELA DE URGENCIA proposta por 

BALI ÓTICAS LTDA-EPP em face de M. C. CRÉDITO ÓPTICA LTDA ME. A 

parte Requerente aduz que teve seu nome inscrito indevidamente em 

cadastro de inadimplentes por culpa da parte Requerida, que emitiu em 

duplicidade e, mesmo após a devolução destes houve o protesto de seu 

nome. A parte Requerida, apesar de devidamente citada via AR (id nº 

8202281), porém não compareceu à audiência de conciliação, conforme 

verifica-se do termo anexo ao id nº 9159849. Não comparecendo a parte 

Requerida à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada; 

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. O pedido da parte 

Requerente comporta acolhimento. Restou evidenciado pela 

documentação carreada aos autos o efetivo protesto (id nº 7343404) de 

seu nome em virtude da Nota Fiscal 7358 (id nº 7343398) emitida 

erroneamente pela parte Requerida e que houve a devolução conforme 

nota fiscal anexa aos autos (id nº 7343400) e comprovante de entrega 

dos correios (id nº 7343401). A pessoa jurídica somente pode ter sua 

honra objetiva afrontada, ou seja, a imagem que esta possui perante seus 

consumidores e terceiros. No presente caso a inscrição de seu nome em 

rol de inadimplentes é situação apta a desencadear o dano alegado. Neste 

sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM 

DATA ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO, O QUE IMPLICA NA 

IRREGULARIDADE DO CADASTRAMENTO. DANO MORAL. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE 

DE ABALO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 227 DO STJ. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DIANTE DO REAL ABALO DE CRÉDITO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO 

AOS RECURSOS. (Apelação Cível Nº 70073295099, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 17/05/2017) É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 7803627 

tornando DEFINITIVO o CANCELAMENTO do PROTESTO, DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO de R$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e 

cinco reais) e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1006595-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DOS SANTOS SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006595-77.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JUSSARA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. MÉRITO Aduz 

a Reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

Reclamada, no valor de R$ 209,55 (duzentos e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos). E que apesar de ser correntista junto à Reclamada, 

desconhece tal contrato, tendo em vista não ter utilizado de nenhuma linha 

de crédito fornecida por ela. A requerida em sua defesa afirma que, não 

praticou nenhum ato ilícito, bem como a impertinência na condenação em 

dano moral, requerendo ao final a improcedência dos pedidos iniciais. Pois 

bem, a empresa requerida, como prestadora de serviço, possui 

responsabilidade em face dos serviços ofertados competindo a garantia 

da disponibilidade. Outrossim, a responsabilidade da parte requerida 

restou evidente, eis que apesar de informar que não praticou qualquer 

ilícito, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. Patente, 
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portanto, que ocorreu falha na prestação de serviço da parte Reclamada, 

que injustificadamente negativou o nome da Reclamante, causando assim, 

maiores dissabores à Reclamante. Definido isso, resta apreciar o pedido 

atinente à reparação dos danos morais. A indenização por danos morais 

demanda, pela peculiaridade do caso concreto, a análise cautelosa das 

nuances da lide. Nos termos da petição inicial, a mácula moral teria por 

gênese a própria ofensa, decorrente da gravidade do ilícito em si, eis que 

os Reclamantes acabaram experimentando angústias e sentimentos 

negativos. O dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio 

imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da 

personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas 

em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação 

efetiva da indústria do dano moral. Portanto, os pressupostos da 

responsabilidade civil restam indubitavelmente configurados, tendo em 

vista que houve falha na prestação do serviço, inobservância dos 

deveres contratuais e legais, além da conduta omissiva ilícita da reclamada 

que incluiu indevidamente o nome da Reclamante no SCPC. Com isso, o 

dano moral está consubstanciado na insatisfação pessoal e nos 

incômodos decorrentes das providências notoriamente dificultosas para o 

restabelecimento do direito. A fixação do dano moral deve ser norteado 

pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese 

vertente, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da requerente pode 

ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades. Assim, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelos Reclamantes em 

desfavor da Reclamada para declarar a inexistência de débitos e: I) 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da 

Reclamante, dos órgãos de proteção ao crédito; 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: 1006595-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DOS SANTOS SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006595-77.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JUSSARA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. MÉRITO Aduz 

a Reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

Reclamada, no valor de R$ 209,55 (duzentos e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos). E que apesar de ser correntista junto à Reclamada, 

desconhece tal contrato, tendo em vista não ter utilizado de nenhuma linha 

de crédito fornecida por ela. A requerida em sua defesa afirma que, não 

praticou nenhum ato ilícito, bem como a impertinência na condenação em 

dano moral, requerendo ao final a improcedência dos pedidos iniciais. Pois 

bem, a empresa requerida, como prestadora de serviço, possui 

responsabilidade em face dos serviços ofertados competindo a garantia 

da disponibilidade. Outrossim, a responsabilidade da parte requerida 

restou evidente, eis que apesar de informar que não praticou qualquer 

ilícito, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. Patente, 

portanto, que ocorreu falha na prestação de serviço da parte Reclamada, 

que injustificadamente negativou o nome da Reclamante, causando assim, 

maiores dissabores à Reclamante. Definido isso, resta apreciar o pedido 

atinente à reparação dos danos morais. A indenização por danos morais 

demanda, pela peculiaridade do caso concreto, a análise cautelosa das 

nuances da lide. Nos termos da petição inicial, a mácula moral teria por 

gênese a própria ofensa, decorrente da gravidade do ilícito em si, eis que 

os Reclamantes acabaram experimentando angústias e sentimentos 

negativos. O dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio 

imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da 

personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas 

em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação 

efetiva da indústria do dano moral. Portanto, os pressupostos da 

responsabilidade civil restam indubitavelmente configurados, tendo em 

vista que houve falha na prestação do serviço, inobservância dos 

deveres contratuais e legais, além da conduta omissiva ilícita da reclamada 

que incluiu indevidamente o nome da Reclamante no SCPC. Com isso, o 

dano moral está consubstanciado na insatisfação pessoal e nos 

incômodos decorrentes das providências notoriamente dificultosas para o 

restabelecimento do direito. A fixação do dano moral deve ser norteado 

pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese 

vertente, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da requerente pode 

ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades. Assim, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelos Reclamantes em 

desfavor da Reclamada para declarar a inexistência de débitos e: I) 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da 

Reclamante, dos órgãos de proteção ao crédito; 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: 8013764-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON PATRICK MAZZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SEGUE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009440-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA JASMILE CAVANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002349-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS QUEIROZ DA SILVA OAB - MT21727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002349-38.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANA CAROLINA LOPES DE 

AQUINO REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminar - Do 

valor da causa Afasto a preliminar que ataca o valor da causa. Eis que 

este preenche os requisitos legais. Primeiro porque em se tratando 

devolução das quantias pagas, o valor atribuído a causa corresponde ao 

beneficio econômico pretendido pelos autores. Mérito O ponto 

controvertido da demanda cinge em estabelecer se houve culpa dos 

promoventes na rescisão contratual, e diante disso, estabelecer é devida 

a devolução integral dos valores pagos pelo imóvel, inclusive a 

corretagem. No caso dos autos, restou incontroverso que a promovente 

rescindiu o contrato por conta da existência de restrições em nome da 

vendedora do lote, a impedindo de viabilizar o financiamento do imóvel. 

Ademais a rescisão ocorreu quando o promovente já havia pago 29 

prestações, e R$ 1.295,61, referente à corretagem. Assim, entendo que o 

distrato se deu por culpa do requerido. Em análise da documentação 

acostada, entendo como certo o pagamento do valor de R$ 13.258,02 

(treze mil duzentos e cinquenta e oito reais e dois centavos) referente as 

parcelas, bem como o valor de R$ 1.295,61 (hum mil duzentos e noventa e 

cinco reais e sessenta e um centavos) referente à comissão de 

intermediação de corretagem. Em sede de liminar, fora deferido 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA 

e, determinado que a parte Requerida não negativasse o nome dos 

autores, em relação ao contrato discutido nos autos. Pois bem. O princípio 

da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, inciso III do CDC), de 

observância obrigatória nos contratos de consumo como é o caso, 

consubstancia fonte criadora de deveres anexos de cooperação, 

lealdade, informação, dentre outros elencados pela doutrina. In caso, o réu 

deveria, por força dessa obrigação anexa, auxiliar e cooperar com a 

consumidora recorrente, a fim de que esta lograsse a concessão do 

financiamento, sob pena de, não o fazendo, incorrer em violação positiva 

do contrato por parte do incorporador. Configurada a ausência de culpa 

do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em 

conceder o financiamento bancário necessário à quitação do 

saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa -pode o promitente 

comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores 

pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora 

enriquecimento sem causa. Por fim, a devolução integral dos valores 

pagos pela autora deverá ocorrer de uma só vez. É o que emerge da 

conjugação das Sumulas 02 e 03 deste Tribunal. Confira-se: Súmula 2 : A 

devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e 

venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma 

de parcelamento prevista para a aquisição. Súmula 3: Reconhecido que o 

compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas pagas 

por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior, 

independentemente de reconvenção. Pelo exposto, opino pela rejeição da 

preliminar e pela PROCEDÊNCIA da presente ação proposta pela 

promovente contra a parte promovida, para DECLARAR a rescisão 

contratual entre as partes e CONDENAR o requerido ao ressarcimento de 

R$ 14.553,63 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta 

e três centavos) atualizadas de acordo com o critério utilizado para o 

pagamento das prestações atualizadas pelo índice IPCA. Ademais, 

confirmo a TUTELA de URGÊNCIA deferida, e determino que a parte 

Requerida não negative o nome da autora, em relação ao contrato 

discutido nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002349-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS QUEIROZ DA SILVA OAB - MT21727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002349-38.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANA CAROLINA LOPES DE 

AQUINO REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminar - Do 

valor da causa Afasto a preliminar que ataca o valor da causa. Eis que 

este preenche os requisitos legais. Primeiro porque em se tratando 

devolução das quantias pagas, o valor atribuído a causa corresponde ao 

beneficio econômico pretendido pelos autores. Mérito O ponto 

controvertido da demanda cinge em estabelecer se houve culpa dos 

promoventes na rescisão contratual, e diante disso, estabelecer é devida 

a devolução integral dos valores pagos pelo imóvel, inclusive a 

corretagem. No caso dos autos, restou incontroverso que a promovente 

rescindiu o contrato por conta da existência de restrições em nome da 

vendedora do lote, a impedindo de viabilizar o financiamento do imóvel. 

Ademais a rescisão ocorreu quando o promovente já havia pago 29 

prestações, e R$ 1.295,61, referente à corretagem. Assim, entendo que o 

distrato se deu por culpa do requerido. Em análise da documentação 

acostada, entendo como certo o pagamento do valor de R$ 13.258,02 

(treze mil duzentos e cinquenta e oito reais e dois centavos) referente as 

parcelas, bem como o valor de R$ 1.295,61 (hum mil duzentos e noventa e 

cinco reais e sessenta e um centavos) referente à comissão de 

intermediação de corretagem. Em sede de liminar, fora deferido 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA 

e, determinado que a parte Requerida não negativasse o nome dos 

autores, em relação ao contrato discutido nos autos. Pois bem. O princípio 

da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, inciso III do CDC), de 

observância obrigatória nos contratos de consumo como é o caso, 

consubstancia fonte criadora de deveres anexos de cooperação, 

lealdade, informação, dentre outros elencados pela doutrina. In caso, o réu 

deveria, por força dessa obrigação anexa, auxiliar e cooperar com a 

consumidora recorrente, a fim de que esta lograsse a concessão do 

financiamento, sob pena de, não o fazendo, incorrer em violação positiva 

do contrato por parte do incorporador. Configurada a ausência de culpa 

do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em 

conceder o financiamento bancário necessário à quitação do 

saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa -pode o promitente 

comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores 

pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora 

enriquecimento sem causa. Por fim, a devolução integral dos valores 

pagos pela autora deverá ocorrer de uma só vez. É o que emerge da 

conjugação das Sumulas 02 e 03 deste Tribunal. Confira-se: Súmula 2 : A 

devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e 

venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma 

de parcelamento prevista para a aquisição. Súmula 3: Reconhecido que o 

compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas pagas 

por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior, 

independentemente de reconvenção. Pelo exposto, opino pela rejeição da 

preliminar e pela PROCEDÊNCIA da presente ação proposta pela 

promovente contra a parte promovida, para DECLARAR a rescisão 

contratual entre as partes e CONDENAR o requerido ao ressarcimento de 

R$ 14.553,63 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta 

e três centavos) atualizadas de acordo com o critério utilizado para o 

pagamento das prestações atualizadas pelo índice IPCA. Ademais, 

confirmo a TUTELA de URGÊNCIA deferida, e determino que a parte 

Requerida não negative o nome da autora, em relação ao contrato 

discutido nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006023-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/07/2018 09:30. Segunda-feira, 09 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013333-30.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIDIO VIEIRA DA COSTA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

8013333-30.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: LUIDIO VIEIRA DA COSTA 

PEREIRA EXECUTADO: DEVANILSON DA COSTA LIMA Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO OAB - MT19654/O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669/O (ADVOGADO)

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000259-91.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELIAS ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Decido Compulsando os autos verifico que a 

Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação marcada para 

16/10/2017, devidamente intimada através de seu patrono. Anoto que a 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo esta apresentar 

suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade 

de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE 

UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no art. 269, 

I, do CPC, julgo EXTINTO da presente ação, sem resolução de mérito, ante 

a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013182-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

 

EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN PRE-MOLDADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000114-35.2016.8.11.0015 REQUERENTE: PIOVEZAN PRE-MOLDADOS 

LTDA - ME REQUERIDO: CLARO 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. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto ao Contrato de Permanência firmado entre as 

partes, alegando a Reclamante que restou pactuado o prazo de vigência 

da permanência de 12 (vinte e quatro) meses, contudo, a Reclamada tem 

lhe cobrado multa por quebra de contrato, aduzindo ser aquele período de 

24 (vinte e quatro) meses. A PRELIMINAR para INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA GRATUITA, não prospera, pois não é na sentença o 

momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de 

justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no 

primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Cabe destacar 

que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. A 

parte Requerente afirma que contratou os sérvios de telefonia móvel com 

a Reclamada, na data de 20/05/2015, com comodato de 04 (quatro) 
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aparelhos celulares, com prazo de permanência de 12 (doze) meses. 

Relata que, passados 10 (dez) meses, solicitou o cancelamento do 

contrato, mediante o pagamento de multa, mas a Reclamada alegou que o 

prazo de permanência era, em verdade, de 24 (vinte e quatro) meses, 

cobrando-lhe um valor final de R$ 3.190,64 (três mil cento e noventa reais 

e sessenta quatro centavos). Aduz que este prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses não foi o pactuado no momento da contratação, pelo que requer a 

condenação da Reclamada ao pagamento de danos morais, a rescisão 

contratual limitada a 12 (doze) meses e a repetição do valor cobrado pela 

quebra do contrato. Em sua contestação a parte Reclamada afirma que o 

débito em questão refere-se à fatura mensal devida, cumulada com a 

multa aplicada pela quebra do contrato, cujos termos estabeleciam o prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses de permanência. Apresentou cópia do 

contrato entabulado entre as partes, onde consta expressamente que “o 

ASSINANTE compromete-se a permanecer vinculado ao Plano de Serviço 

optado no TCPJ, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (“Prazo de 

Permanência”), contados da data de ativação de cada linha contrata, 

conforme regulação da Anatel”, e, ainda, que “na hipótese de rescisão da 

presente contratação, antes do decurso do Prazo de Permanência, o 

ASSINANTE ficará obrigado ao pagamento de multa, por cada acesso 

cancelado, no valor correspondente ao resultado da multiplicação do 

número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência pelo 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reis)” (id. 9769826 – Pág. 3). Da análise dos 

documentos apresentados em Contestação, observo que, no Termo de 

Contratação – Pessoa Jurídica (id. 9769855 – Pág. 4) há a informação de 

que o Tempo de Vigência do Contrato seria de 24 (vinte e quatro) meses. 

Ambos os contratos estão devidamente assinados. Na impugnação, a 

parte Reclamante afirma que a Resolução nº 477/2007 da ANATEL 

(Resolução nº 632/2014), regula que o prazo máximo de permanência do 

consumidor é de 12 (doze) meses, de forma que a cobrança de período 

superior a este é ilegal. Assiste razão, em parte, a parte Reclamante eis 

que, a Resolução nº 632/2014, em seu art. 57, §1º, estipula ser de 12 

(doze) meses o tempo máximo para o prazo de permanência. Contudo, no 

presente caso dos autos, deve ser observado o art. 59 do mesmo 

dispositivo, onde se lê que “o prazo de permanência para consumidor 

corporativo é de livre negociação devendo ser garantido a ele a 

possibilidade de contratar no prazo previsto no §1º do art. 57 (12 meses)”. 

Assim, sendo a Reclamante pessoa jurídica, estamos diante de contrato 

corporativo, que se enquadra no art. 59 e prevê a livre disposição do 

prazo de permanência. Além do mais, por meio da Cláusula 1.2. do 

Contrato apresentado no id. 9769826 – Pág.3, a Autora “optou pelo Prazo 

de Permanência referido em 1.1. acima após tomar conhecimento dos 

demais Prazos e Permanência ofertados pela CLARO”. Sendo assim, 

tenho que era de conhecimento e interesse da Reclamante o prazo 

contratualmente estipulado à época, não havendo que se falar em 

abusividade. Sobre o tema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. CONTRATO 

CORPORATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

PACTUADO EM 17.03.2015. CANCELAMENTO DE CONTRATO ANTES DO 

TÉRMINO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA QUE PODE SER LIVREMENTE 

NEGOCIADO COM CLIENTE CORPORATIVO (ART. 59, RESOLUÇÃO 

632/14). CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ OPÇÃO DO CLIENTE 

PELO PERÍODO DE PERMANÊNCIA CONTRATUALMENTE ESTIPULADO. 

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 

CABIMENTO (ART. 85, §11, DO CPC). Apelação desprovida, com 

determinação. (TJ-SP 10631048420168260002 SP, Relator: Cristina 

Zucchi, Data de Julgamento: 23/02/2018, 34ª Câmara de Direito Privado). 

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTES 

DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES, ALEGANDO CUMPRIMENTO 

DE DURAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVOU A RÉ, POR MEIO DE 

CONTRATO ASSINADO, O CONHECIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL 

POR PARTE DA AUTORA. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO. ART. 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. 

REGULARES A COBRANÇA DE MULTA E A INSCRIÇÃO DO NOME EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS. 

Recurso Cível nº 71007134703, Primeira Turma Recursal Cível, Relator: 

Maria Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/09/2017). Portanto, a 

parte Reclamada demonstrou a regularidade da cobrança do prazo de 

permanência cumprindo seu ônus probatório. Por outro lado, no que 

concerne ao pedido de condenação em litigância de má-fé, indefiro-o, uma 

vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente, bem 

como REVOGO a Tutela de Urgência concedida no id nº 2598961, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, cientificando da 

revogação da tutela de urgência supra quanto ao débito descrito na 

petição inicial. 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: 1000114-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN PRE-MOLDADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000114-35.2016.8.11.0015 REQUERENTE: PIOVEZAN PRE-MOLDADOS 

LTDA - ME REQUERIDO: CLARO 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. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto ao Contrato de Permanência firmado entre as 

partes, alegando a Reclamante que restou pactuado o prazo de vigência 

da permanência de 12 (vinte e quatro) meses, contudo, a Reclamada tem 

lhe cobrado multa por quebra de contrato, aduzindo ser aquele período de 

24 (vinte e quatro) meses. A PRELIMINAR para INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA GRATUITA, não prospera, pois não é na sentença o 

momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de 

justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no 

primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Cabe destacar 

que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. A 

parte Requerente afirma que contratou os sérvios de telefonia móvel com 

a Reclamada, na data de 20/05/2015, com comodato de 04 (quatro) 

aparelhos celulares, com prazo de permanência de 12 (doze) meses. 

Relata que, passados 10 (dez) meses, solicitou o cancelamento do 

contrato, mediante o pagamento de multa, mas a Reclamada alegou que o 

prazo de permanência era, em verdade, de 24 (vinte e quatro) meses, 

cobrando-lhe um valor final de R$ 3.190,64 (três mil cento e noventa reais 

e sessenta quatro centavos). Aduz que este prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses não foi o pactuado no momento da contratação, pelo que requer a 

condenação da Reclamada ao pagamento de danos morais, a rescisão 

contratual limitada a 12 (doze) meses e a repetição do valor cobrado pela 

quebra do contrato. Em sua contestação a parte Reclamada afirma que o 

débito em questão refere-se à fatura mensal devida, cumulada com a 

multa aplicada pela quebra do contrato, cujos termos estabeleciam o prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses de permanência. Apresentou cópia do 

contrato entabulado entre as partes, onde consta expressamente que “o 

ASSINANTE compromete-se a permanecer vinculado ao Plano de Serviço 

optado no TCPJ, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (“Prazo de 

Permanência”), contados da data de ativação de cada linha contrata, 

conforme regulação da Anatel”, e, ainda, que “na hipótese de rescisão da 

presente contratação, antes do decurso do Prazo de Permanência, o 

ASSINANTE ficará obrigado ao pagamento de multa, por cada acesso 

cancelado, no valor correspondente ao resultado da multiplicação do 

número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência pelo 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reis)” (id. 9769826 – Pág. 3). Da análise dos 

documentos apresentados em Contestação, observo que, no Termo de 

Contratação – Pessoa Jurídica (id. 9769855 – Pág. 4) há a informação de 

que o Tempo de Vigência do Contrato seria de 24 (vinte e quatro) meses. 

Ambos os contratos estão devidamente assinados. Na impugnação, a 

parte Reclamante afirma que a Resolução nº 477/2007 da ANATEL 

(Resolução nº 632/2014), regula que o prazo máximo de permanência do 

consumidor é de 12 (doze) meses, de forma que a cobrança de período 
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superior a este é ilegal. Assiste razão, em parte, a parte Reclamante eis 

que, a Resolução nº 632/2014, em seu art. 57, §1º, estipula ser de 12 

(doze) meses o tempo máximo para o prazo de permanência. Contudo, no 

presente caso dos autos, deve ser observado o art. 59 do mesmo 

dispositivo, onde se lê que “o prazo de permanência para consumidor 

corporativo é de livre negociação devendo ser garantido a ele a 

possibilidade de contratar no prazo previsto no §1º do art. 57 (12 meses)”. 

Assim, sendo a Reclamante pessoa jurídica, estamos diante de contrato 

corporativo, que se enquadra no art. 59 e prevê a livre disposição do 

prazo de permanência. Além do mais, por meio da Cláusula 1.2. do 

Contrato apresentado no id. 9769826 – Pág.3, a Autora “optou pelo Prazo 

de Permanência referido em 1.1. acima após tomar conhecimento dos 

demais Prazos e Permanência ofertados pela CLARO”. Sendo assim, 

tenho que era de conhecimento e interesse da Reclamante o prazo 

contratualmente estipulado à época, não havendo que se falar em 

abusividade. Sobre o tema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. CONTRATO 

CORPORATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

PACTUADO EM 17.03.2015. CANCELAMENTO DE CONTRATO ANTES DO 

TÉRMINO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA QUE PODE SER LIVREMENTE 

NEGOCIADO COM CLIENTE CORPORATIVO (ART. 59, RESOLUÇÃO 

632/14). CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ OPÇÃO DO CLIENTE 

PELO PERÍODO DE PERMANÊNCIA CONTRATUALMENTE ESTIPULADO. 

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 

CABIMENTO (ART. 85, §11, DO CPC). Apelação desprovida, com 

determinação. (TJ-SP 10631048420168260002 SP, Relator: Cristina 

Zucchi, Data de Julgamento: 23/02/2018, 34ª Câmara de Direito Privado). 

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTES 

DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES, ALEGANDO CUMPRIMENTO 

DE DURAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVOU A RÉ, POR MEIO DE 

CONTRATO ASSINADO, O CONHECIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL 

POR PARTE DA AUTORA. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO. ART. 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. 

REGULARES A COBRANÇA DE MULTA E A INSCRIÇÃO DO NOME EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS. 

Recurso Cível nº 71007134703, Primeira Turma Recursal Cível, Relator: 

Maria Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/09/2017). Portanto, a 

parte Reclamada demonstrou a regularidade da cobrança do prazo de 

permanência cumprindo seu ônus probatório. Por outro lado, no que 

concerne ao pedido de condenação em litigância de má-fé, indefiro-o, uma 

vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente, bem 

como REVOGO a Tutela de Urgência concedida no id nº 2598961, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, cientificando da 

revogação da tutela de urgência supra quanto ao débito descrito na 

petição inicial. 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: 1006029-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/07/2018 10:00. Segunda-feira, 09 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003128-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZILIO ZANETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ELIAS REIS OAB - PR38577 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003128-90.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BRUNA GABRIELA ZILIO 

ZANETTE REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 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. Decido. A reclamante 

adquiriu passagem aérea de Londrina (LDB) para Goiânia (GYN), com 

conexão em Congonhas, para o dia 29.12.2016, e pagou o valor de R$ 

198,00 (cento e noventa e oito reais), cujo embarque em Londrina às 

20:08 (voo JJ-3764), chegando em Congonhas às 21:10, embarcando às 

22:10, chegando em Goiânia às 23:48 (JJ – 3470). Diz que ao 

desembarcar em Congonhas, o sistema de alto-falante do aeroporto ainda 

estava chamando os passageiros com destino a Goiânia para embarcar, 

porém a reclamada não a deixou pegar o referido voo e disse que ela 

deveria ir para o hotel, pois tudo já estava providenciado para dormir na 

capital paulista e pegar outro voo (jj-3460 – 30.12.2016) no dia seguinte às 

08:20. Alega que por conta do cancelamento do voo de conexão teve sua 

viagem atrasada em 10 horas, o que lhe causou danos morais. A 

reclamada, em contestação, alega que o atraso se deu por fatores 

meteorológicos, o que caracteriza excludente de ilicitude por caso fortuito. 

Aduz que não cometeu ato ilícito, razão pela qual não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Sem controvérsia alguma a 

reclamada atrasou a viagem de ida do reclamante em mais de 10 horas, 

haja vista que a previsão de chegara em Goiânia era às 22h:10m do dia 

29.12.2016 e somente conseguiu embarcar as 08h20m do dia 30/12/2016. 

Nesta situação, de injustificado atraso de voo tratando-se de autêntica 

relação de consumo, é assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a 

reparação dos danos materiais e morais: “ São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; (...)”. À reclamada competia a obrigação 

de realizar o transporte do reclamante, nos horários previamente 

agendados e contratados. O não cumprimento desta obrigação configura 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste particular, 

como fornecedora dos serviços, sua responsabilidade é objetiva, o que 

significa que independe de culpa. Lei 8.078/90: “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.” (negritei). Assim, o Código de 

Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Ademais, referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor 

somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não 

restaram caracterizadas, tendo em vista que o atraso no voo se deu por 

paralização dos funcionários da reclamada, configurando caso fortuito 

interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser simplesmente 

repassado aos consumidores. Assim, não há que se falar em inocorrência 

de dano moral a reclamante, isso porque o atraso do voo lhe causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço, situação vai muito 

além dos meros aborrecimentos que são ordinariamente suportado por 

qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles independem de comprovação, até 

porque a angústia que se abate sobre todos os usuários do transporte 

aéreo é pública e notória, cabendo lembrar que a jurisprudência caminha 

decididamente no sentido de se dispensar a comprovação dos danos de 

ordem moral, bastando a demonstração do fato contrário ao ordenamento 

e do liame de causalidade. Sobre a matéria a jurisprudência trás a seguinte 

orientação: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 
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VÔO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. A empresa aérea que diante do atraso de voo, age 

negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. O 

valor da condenação deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 0044708-04.2013.811.0001, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2014). RECURSO 

INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A empresa de aviação que 

permite o cancelamento de voo de seus passageiros, age negligentemente 

e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. Reduz-se o valor 

da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 

0010921-81.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 27/06/2014). A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da reclamante ilícito enriquecimento. Assim sendo, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta 

reclamação e condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, importância que considero 

ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos 

excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005325-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE MARTINS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA 00376919108 (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de ação proposta por MARIA MARLENE MARTINS SIQUEIRA, em 

face de CRISTINA PEREIRA COSTA, buscando receber os valores 

descritos nos cheques encartados aos autos. Antes de qualquer outra 

digressão jurídica entendo imprescindível analisar a competência deste 

juízo para o julgamento da demanda, eis que os cheques são de praça 

diversa. No sistema dos juizados especiais, o magistrado pode analisar de 

ofício a matéria atinente à competência territorial: ENUNCIADO 89 – A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). O foro 

competente para o julgamento de demanda desta natureza, é o de eleição 

no instrumento de crédito. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial 

que abaixo colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. O FORO COMPETENTE 

PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO 

PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, DESIGNADO JUNTO AO NOME 

DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O 

EMITENTE MANTÉM SUA CONTA CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, 

INCISO I DA LEI DO CHEQUE E ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 

70060067485 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014) Ademais, o Requerido foi 

citado em comarca diversa, o que também atrai a competência territorial. 

Admitir a tramitação do presente feito nesta Comarca, seria ignorar o 

Principio do Juiz Natural, o qual estabelece que deve haver regras 

objetivas de competência jurisdicional, com fito de resguardar a 

independência e imparcialidade do órgão julgador. Insta consignar, que a 

sentença que decide pela inadmissibilidade da ação nesta justiça 

especializada provoca a extinção do processo sem resolução do mérito e 

não impede que, futuramente, a autora venha, outra vez, propor a mesma 

ação, adequando a competência territorial. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, isto 

sem resolução de mérito, pela flagrante incompetência deste Juizado para 

processar e julgar a presente demanda. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010476-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIRENE LORENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009165-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BONIFACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BONIFACIO DOS SANTOS OAB - 362.747.711-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1009165-36.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANGELO BONIFACIO DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA BONIFACIO DOS SANTOS 

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 
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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. 

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, nem o material fotográfico, 

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. 9954961 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 

do mês de maio/2017 no valor de R$ 2.167,48 (dois mil cento e sessenta e 

sete reais e quarenta e oito centavos), foi efetivamente excessivo por não 

ser compatível com o consumo médio do autor. Assim, sendo abusiva a 

cobrança, torna-se evidente o ato ilícito. Considero, portanto, que restou 

caracterizado cerceamento à defesa da parte autora, ainda em sede 

administrativa, haja vista que não há nos autos elementos para se concluir 

que o procedimento da ENERGISA se pautou nos limites das normas que 

regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, 

tanto no que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, 

quanto à apuração final do quantum do débito. Dessa maneira, verificada a 

existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o 

dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever de 

indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “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: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.” 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito em relação à fatura 

referente ao mês de maio/2017 no valor de R$ 2.167,48 (dois mil cento e 

sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), devendo a parte 

reclamada efetuar a revisão das faturas dos meses de junho e julho 

também de 2017, 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; b) CONDENAR a 

reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir da 

citação e a correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08; 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: 1007220-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT. DAIANE APARECIDA 

SOARES SILVA, parte já devidamente qualificada nos presentes autos, 

vem através de seu advogado, que esta subscreve, a presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 41 e seguintes da Lei 9.099/1995 

interpor tempestivamente o presente RECURSO INOMINADO face a r. 

sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente, cujas 

razões se encontram anexas, requerendo o deferimento da assistência 

judiciária gratuita a Recorrente, nos termos do artigo 3º, inciso VII e 4º, 

caput da Lei 1.060/1950, bem como o recebimento, processamento e o 

encaminhamento à Superior Instância na forma da Lei. Nos Presentes 

Termos, Requer Despacho Favorável. Sinop/MT, 26 de março de 2018. 

Jones Everson Cardoso OAB/SP 146.007 Janaína Lino Serra Teixeira 

OAB/MT 23.145-O Razões da Reforma Egrégia turma recursal Doutos 

julgadores Ínclito relator RELATO DA DEMANDA O objeto da presente ação 

concerne no fato do Banco Réu inserir o nome da parte Recorrente no rol 

dos maus pagadores por uma dívida que não foi por ela contratada, 

caracterizando um defeito na relação de consumo, infringindo os direitos 

básicos do consumidor, por total desídia do Recorrido em averiguar os 

documentos e pactuar um contrato de prestação de serviços fraudulento 

e que causou violações ao sentimento íntimo da parte Recorrente, 

conforme exposto na petição inicial. Devidamente citada, a parte Recorrida 

compareceu na audiência de conciliação e apresentou defesa escrita e 

juntou documentos (prints de tela e documentos de emissão unilateral). A 

r. sentença do Juízo "a quo" julgou o feito improcedente, entendendo que a 

parte Recorrente não comprovou a fraude ante apresentação contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno e extrato de faturas 

comprovando a relação jurídicas entre as partes, e com isso ainda 

condenou a Recorrente as penas de litigância de má-fé. Diante do 

exposto, inconformada com os termos da r. sentença de primeiro grau, no 

manejo do remédio processual adequado, busca a parte Recorrente a 

reforma da decisão, os quais estão fundamentados e delineados a seguir: 

DA ASSISTÊNCIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Lei nº. 1.060/50 é 

bastante clara em afirmar em seu artigo 4º que: “Art. 4º A parte gozará 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.” De fato, não importa se a parte ora Recorrente possui patrimônio, 

rendimentos, se constituiu advogado particular ou está em absoluta 

miséria, para que seja beneficiário da justiça gratuita. Mister se faz que, no 

momento, não possua condições de arcar com as custas e os honorários, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. Infelizmente, a parte Recorrente, 

encontra-se no quadro daquelas que não possuem condições de arcar 

com as despesas processuais sem prejuízo seu e/ou de sua família. 

Importante frisar que as custas processuais, taxas judiciárias e oneram e 

definitivamente inviabilizam o deslinde do presente recurso haja vista os 

valores despendidos para o preparo obstaria o acesso a justiça entre 

outros preceitos constitucionais aplicáveis ao direito subjetivo da 

Recorrente. Aliás, a Assistência Judiciária isenta os depósitos previstos 

em lei para interposição de recursos e demais atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e contraditório, conforme artigo 3º, inciso VII 

da Lei n.º 1.060/1050. Assim, pede a parte Recorrente que se digne 

Vossa Excelência conceder as benesses da Justiça Gratuita in casu 

(assistência judiciária gratuita) no sentido de dispensar o pagamento de 

quaisquer custas e emolumentos no curso do procedimento, consoante os 

ditames da Lei n.º 1.060/50 e o art. 5.º da Carta Magna Brasileira. DAS 

RAZÕES DA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE Eméritos Julgadores, como 

explicitado anteriormente, o MM. Juiz "a quo" em sua r. sentença entendeu 

que existiu a legalidade na contratação de serviço de crédito com base na 

Contestação impugnada pela parte Recorrente e o contrato de prestação 

de serviços, além de telas do seu sistema interno com registros e 

informações, o que comprovaria a relação jurídica existente entre as 

partes, e assim, julgou improcedente demanda de a anulação do negócio 

jurídico e condenou a parte Recorrente as penas de litigância de má-fé. 

Entretanto tal decisão merece ser reformada. Inicialmente cumpre 

esclarecer que a parte Recorrente em nenhum momento disse não ser 

correntista da instituição Ré. Com isso verifica-se da contestação e 

documentos juntados que a parte Recorrida nada acostou com a inicial 

que corrobore com suas afirmações, pois não juntou nada que 

comprovasse que a parte Recorrente houvesse tomado qualquer crédito 

junto ao banco/Réu, no valor negativado, logo o "os documentos" juntados 

não estão aptos a comprovar a legalidade da negativação do nome da 

parte Recorrente. Nesse sentido, é importante destacar que, os 

documentos juntados com a peça defensiva não expressam a 

verossimilhança da alegação da empresa Ré, motivo pelo qual desde já se 

impugna tais documentos. Em que pese os documentos juntados, com a 

contestação, o mesmo só comprovam que a negativação foi indevida, pois 

nos documentos não consta nenhum valor compatível com o valor levado 

a negativação. Pois, como se vê do documento anexado pela parte 

Recorrente com sua peça inaugural (comprovante de negativação), 

trata-se de negativação em valores distintos ao valores fornecido pelo 

Recorrido, portanto é fácil notar que o referido valor não é resultado de 

contratação válida entre as partes. Mas ainda assim, a tese do recorrido 

foi acolhida pelo Juízo "a quo", que na alegação da Recorrente foi 

praticada e pactuada com abuso de direito. Portanto, ante a explanação 

acima, facilmente se percebe que a parte Recorrente não entabulou 

qualquer contrato de crédito com o Recorrido, no valor da negativação ou 

de qualquer outro valor. Como pode ser visto, nas faturas juntadas 

nenhum valor apresentado é compatível com o valor negativado, logo os 

documentos apresentados pelo Recorrido, por si só não demonstram 

qualquer legitimidade e regularidade da negativação, e por outro lado 

sequer coadunam com a realidade ante a ausência de contratação válida 

conforme destacado alhures. Vê-se também que o Recorrido não 

demonstrou de forma cabal que os documentos juntados referem-se a 

negativação efetivada em nome da parte Recorrente. Vejamos os 

seguintes arestos: 139000027959 – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE – 

DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – 1- Se o consumidor nega a celebração do contrato, 

incumbe ao fornecedor provar o contrário. A omissão neste ponto autoriza 

inferir que a relação contratual jamais existiu. 2- Extravasam o contorno do 

mero aborrecimento os reflexos danosos do desconto das parcelas do 

empréstimo no contracheque do consumidor, agravados pela demora da 

instituição financeira em suspender os débitos e promover a devolução do 

valor impropriamente descontado. 3- O valor decorrente do abalo moral 

deverá ser fixado levando-se em conta, entre outros aspectos, a 

extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Ademais, não 

deverá ser arbitrado em montante elevado, porquanto não tem como 

objetivo o enriquecimento sem causa ou em importância ínfima, pois assim 

não atingira o seu intento, consistente em reparar o dano e servir de 

reprimenda para que o ofensor não volte a praticar tais atos. 4- Apelação 

não provida. (TJAP – Ap 0014094-04.2014.8.03.0001 – (79398) – C.Única 

– Rel. Des. Gilberto Pinheiro – DJ 17.03.2016)v119 142000499757 – 

CONSUMIDOR – CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

DO BANCO – PRESSUPOSTOS PRESENTES – RESTITUIÇÃO DE VALORES 

– POSSIBILIDADE – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MORAL – 

COMPROMETIMENTO DA SAÚDE FINANCEIRA – CONFIGURAÇÃO – 

QUANTUM – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – 

1- Segundo o Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016), como é o caso dos autos, devem ser exigidos 

os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça. 2- No particular, não se controverte acerca da 

responsabilidade civil objetiva do banco réu, fundada na teoria do risco da 

atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC, 186, 187 e 927 do CC e 

Súmulas nº 297 e 479 do STJ, tendo em vista a contratação de empréstimo 

fraudulento em nome do autor, bem assim sobre a caracterização do dano 

material, com a restituição dos descontos indevidos (R$ 1.860,00). 2.1. A 

controvérsia se reporta à existência ou não de danos morais e, 

secundariamente, à aferição da razoabilidade/proporcionalidade do valor 
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arbitrado a esse título. 3- O dano moral se relaciona diretamente com os 

prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta 

diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para 

fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, 

VI). 3.1. No particular, evidente a existência de violação a direitos da 

personalidade, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor 

em razão da fraude praticada por terceiro no âmbito de suas relações 

bancárias, com compensação indevida de valores vultosos em seu 

salário, comprometendo sua margem consignável e a sua saúde 

financeira, sem solução imediata por parte do banco. Tal situação não 

pode ser considerada como dissabor inerente à vida em sociedade, 

levando em conta a dilapidação patrimonial indevida e a segurança 

depositada nas relações bancárias. 4- A quantificação dos danos morais 

deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando - 

Se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, 

as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor 

(instituição bancária) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. 

Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, 

razoável o valor fixado na sentença, de R$ 8.000,00. 5- Recurso 

conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJDFT – Cons. 

20150111132208APC – (935966) – 1ª T.Cív. – Rel. Des. Alfeu Machado – 

DJe 02.05.2016 – p. 137)v119 152000044442 – RECURSO INOMINADO – 

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por 

danos patrimoniais e morais. Relação consumidor. Empréstimo. Fraude. 

Falha no serviço prestado. Descontos indevidos. Dano moral configurado. 

Parcial provimento. (TJPI – Rec. 0000183-84.2014.8.18.0104 – Rel. Manoel 

de Sousa Dourado – DJe 15.04.2016)v119 153000933380 – APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO 

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Fato de terceiro e exercício regular de 

direito não demonstrados. Dano moral configurado. Quantum indenizatório 

mantido em r $ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). Montante adequado para 

compensar o abalo moral suportado sem causar enriquecimento ilícito à 

parte. Restituição em dobro dos valores descontados incabível. Má-fé não 

demonstrada. Precedentes do STJ. Juros de mora e correção monetária tal 

como lançado na sentença. Verba honorária mantida conforme arbitrada. 

Recurso parcialmente provido. (TJPR – AC 1463142-2 – 10ª C.Cív. – Relª 

Desª Ângela Khury – DJe 29.04.2016 – p. 265)v119 Diante disso, não há 

que se falar em litigância de má-fé, haja vista que a parte Recorrente 

somente procurou exercer o seu direito de ação, previsto na carta magna, 

tendo objetivamente exposto toda a situação, de desconhecer a 

contratação do serviço de crédito que levou a negativação de seu nome, 

nitidamente por ausência de pactuação legítima e regular. Com isso resta 

evidenciado que é juridicamente possível o direito da parte Recorrente à 

indenização por danos morais, eis que tal apontamento trouxe diversos 

prejuízos de ordem moral, transpassando a figura de má pagadora e 

descumpridora de obrigações perante terceiros sendo que de fato não 

reflete a realidade, causando ainda outros prejuízos decorrentes com o 

ato, como a indubitável restrição ao acesso ao crédito no comércio e 

instituições bancárias, agravando ainda mais a sua situação financeira. 

Portanto, Nobres Julgadores, havendo fraude no negócio jurídico o mesmo 

deve ser anulado e a dívida declarada inexistente em respeito à teoria do 

risco do negócio, além do direito a indenização por danos morais por ter 

seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo a Recorrente buscado amparo no Poder Judiciário somente como 

seu direito de ação previsto em nossa Constituição Federal, sendo 

impertinente a alegação de litigância de má-fé, já que todas as hipóteses 

legais se mantiveram incólumes. Nestes aspectos a parte Recorrente 

requer a reforma da r. sentença do Juízo a quo. DOS REQUERIMENTOS 

Diante das sólidas razões acima expostas, requer que se digne esta 

Egrégia Turma Recursal, pela ordem. O deferimento das benesses da 

assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, neste momento, a parte 

Recorrente não possui recursos financeiros para arcar com as despesas, 

custas e taxas judiciárias e honorários advocatícios sucumbenciais, ao 

teor dos artigos 3º, inciso VII e 4º da Lei 1.060/50, sob as penas da lei. 

Seja dado conhecimento e provimento ao presente Recurso Inominado, 

reformando a r. sentença do Juízo "a quo" para que seja anulado do 

negócio jurídico e declarada a inexibilidade do débito, com a exclusão do 

nome da parte Recorrente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, além da 

condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos 

morais, com o arbitramento justo e razoável de Vossas Excelências no 

patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) tendo em vista que estão 

presentes os requisitos ensejadores, tais como o ato ilícito e o nexo de 

causalidade, pois a culpa e a comprovação do dano são prescindíveis, 

conforme fundamentação retro. Ainda no mérito requer o afastamento da 

multa de litigância de má-fé posto que a Recorrente não pactuou o 

contrato de prestação de serviços em questão, ante a ausência de provas 

concretas, o que por si não incide qualquer hipótese da litigância de má-fé 

fundamentada, somente fez valer o seu direito de ação prevista na nossa 

Carta Magna. Por fim, requer a condenação do Recorrido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 

20% (vinte por cento), nos termos do art. 55 da Lei 9099/95 e art.85 §2º 

do Código de Processo Civil, acrescidos com juros e correção monetária. 

Nos Presentes Termos, Requer Despacho Favorável. Sinop/MT, 26 de 

março de 2018. Jones Everson Cardoso OAB/SP 146.007 Janaína Lino 

Serra Teixeira OAB/MT 23.145-O

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI PENDLOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000862-33.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCINEI PENDLOSKI 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. I - 

Preliminar - Da gratuidade da justiça Suscita a reclamada preliminar de 

impossibilidade do deferimento da assistência judiciaria gratuita, porém, 

entendo que impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma 

vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais. 

Dispõe o artigo 54, da Lei nº 9.099/95: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na 

forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Isto 

posto, rejeito a preliminar. - Da competência do juizado especial Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pelas partes, 

para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por 

ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, sendo 

dispensável a realização de perícia, inclusive entendo que os elementos 

probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ademais, é nítida a semelhança entre as assinaturas 

constante no contrato apresentado pela requerida e nos documentos 

apresentados pelo requerente. Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. II - 

Mérito: A priori, determino a correção do valor da causa, na forma do art. 

292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora 

não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente 

caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por 

danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte 

autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SCPC, 

por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao 

débito de R$ 4.481,00, oriundo de um suposto contrato que a Reclamante 

desconhece. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a 

regular utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera 

liberalidade a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, se 

tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome 

negativado. O requerente apresenta impugnação genérica, requerendo a 

realização de perícia grafotécnica. No contexto dos autos, verifica-se que 

a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 
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COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (termo de adesão de pessoa 

física para planos de serviço pós pagos-SMP, devidamente assinado, 

telas sistêmicas e faturas) demonstrando, assim, a relação jurídica entre 

as partes, e ainda a origem da divida que gerou a negativação. Desta 

forma, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que desconhece a dívida com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

Não resta dúvida de que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da 

ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes 

ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois 

nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Por pertinência JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto devendo a reclamante 

pagar à reclamada a importância de R$ 4.481,00 (quatro mil, quatrocentos 

e oitenta e um reais), referentes ao débito discutido na presente demanda, 

devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a 

contar da data da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, 

art. 161, §1º) Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Intime-se as partes, através de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008649-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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: 

1008649-16.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BRUNA SILVA TEIXEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve seu 

nome inserido no cadastro de inadimplentes do SPC, por cobranças 

indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao débito no valor de 

R$ 164,97, dívida que a Reclamante desconhece. Em sua peça de 

bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular utilização dos serviços 

pela parte autora e que por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente teve seu nome negativado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (telas sistêmicas, 

relatório de chamadas originadas/recebidas (segredo de justiça), 

demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, e ainda que a 

negativação é legítima. A requerente, apesar de afirmar na inicial que não 

tinha nenhum “débito” com a requerida, vem em sede de impugnação 

negar a contratação. Diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. No 

caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 

da Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Intime-se as partes, através de seus patronos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA ROSSETTO MACIEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIASEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000028-64.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANE APARECIDA 

ROSSETTO MACIEL - ME REQUERIDO: VIASEG SEGURANCA ELETRONICA 

E MONITORAMENTO LTDA - ME Vistos, etc. I - INDEFIRO o petitório 

formulado pela EXEQUENTE em ID. 12741344, de que seja penhorado e 

avaliado o veículo marca Fiat, modelo Uno Mille Fire de cor vermelha, 

PLACA NPL 3599, uma vez que o automóvel alhures não pertence ao 

executado, consoante espelho de consulta do sistema RENAJUD. Junte-se 

aos autos cópia da operação. II – Outrossim, sem prejuízo do acima 

exposto, considerando que foi localizado o bem descrito em ID. 12784715 

via RENAJUD, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; III. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; IV. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 
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Às providências. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010562-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BRESSAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010562-79.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JAQUELINE BRESSAN 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. I – Compulsando os autos, 

verifico que a exequente, intimada a se manifestar acerca da informação 

lançada através de malote digital (ID. 4268070) quedou-se inerte. Sendo 

assim, considerando que já foi expedido alvará de liberação de valores em 

favor da exequente em sua integralidade, arquivem-se os autos com as 

formalidades necessárias; Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000690-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ROQUE CRUVINEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000690-28.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSECLER DA ROSA 

EXECUTADO: JESUS ROQUE CRUVINEL Vistos, etc. 1. Tendo em vista que 

o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 6 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI TEREZA CORREA GUIMARAES DALLA COSTA (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:

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; 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: 1004898-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH HELENA DA SILVA (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; 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: 1007960-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CRISPINHO DOS REIS (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 
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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: 1000573-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON DE CAMPOS (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 

(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: 1006945-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE LIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 1002603-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (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: 1000038-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA DE ARAUJO SOARES (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 
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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: 1006061-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUIZ GUIMARAES DA SILVA (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:

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: 1008626-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHOCYEGUE DEIVID MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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: 1006723-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALBINO (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)

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: 8013410-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES AMARAL (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:

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: 1001521-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAYME MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/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: 1001643-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALMEIDA DE ARAUJO (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; 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: 8013688-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 1004503-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARTINS MERLO (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

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: 8011222-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (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 
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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: 1005123-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE SOARES GOMES - ME (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: 8013776-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DE JESUS LIMA (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 

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: 1005373-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN HEINZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-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: 1004682-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN COSTA DE CARVALHO (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; 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: 1000735-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE GUIDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1004512-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (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)

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAISA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (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: 1012205-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN JHONATHAN DIAS MEZONE FABRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 8013757-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO ZENIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (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: 1003262-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADILSON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO OAB - MT16662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINI DO NASCIMENTO SANTOS (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: 1012123-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCAVEL ACIC 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEIDE SIMOES PIPA ANDRE OAB - PR14285 (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: 1006060-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (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. 

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: 1011675-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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 
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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: 1006986-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANARA LUANA HORING OHNO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (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: 1005713-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: 1001998-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CRUZ SILVA (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:

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: 1001628-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA INES PEREIRA DO CARMO (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:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

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 
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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: 1010700-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON DA LUZ REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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: 1006064-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RUBEM SALVADOR DE SOUZA (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:

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: 1005963-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WARLY CONCEICAO DOS REIS (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:

DANIEL DE JESUS FRANCA OAB - MA13333 (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: 1004893-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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: 1010411-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (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: 1002469-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MARCONDELI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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. 

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: 1007958-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FABIO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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. 

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: 1000526-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE RODRIGUES (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: 1006291-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHARLES SA DA SILVA (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)

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 
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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: 1004896-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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: 1002753-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GONCALVES FERNANDES (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: 1002986-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINEN QUINTINO (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; 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: 1002926-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FERREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS 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.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004892-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS 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:

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARCILEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

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; 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: 8011661-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI ASSUNCAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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: 1007128-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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: 1002985-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINEN QUINTINO (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:
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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: 1000491-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON RODRIGUES MANARIN (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; 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: 1000510-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO WILSON DA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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: 1006173-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE APARECIDA DE SOUZA (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:

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: 1000445-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILDETE BISPO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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; 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 
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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: 1002698-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIZONETE GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1008407-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELY APARECIDA BOIARENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1002438-95.2016.8.11.0015

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:

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: 1008577-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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: 1000498-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ILTON RIBEIRO DE ANDRADE (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: 8012127-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO AMERICEL 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000446-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (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: 1005958-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL SANTANA ANTIQUEIRA (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: 1010314-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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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: 1002936-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FERREIRA SAMPAIO (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: 1002771-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES 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 

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: 1010410-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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: 8013750-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA 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:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 314 de 408



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: 1006361-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (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: 1008168-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 1002949-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIOLI RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1002236-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE DE OLIVEIRA (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 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 315 de 408



expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007382-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PINHEIRO MIRANDA (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:

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: 1001822-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLLA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006439-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 8020024-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (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: 1011384-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARESSA ISABEL ADAMS (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
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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: 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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010085-27.2013.8.11.0015. REQUERENTE: TAIRON CRISTIANO MACIEL 

DOS SANTOS REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Acolho o pedido formulado 

pelo exequente em Mov. 14059810 . Com efeito, tendo em vista que é 

INCONTROVERSO o valor a ser liberado para as partes, havendo 

expressa concordância do exequente e do executado, resta-me extinguir 

o feito, e assim, determinar os levantamentos de valores na forma dos 

petitórios de mov. n.º 12381728 e 12120838. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência de R$10.114,01 (dez mil cento e quatorze 

reais e um centavos) em favor do EXEQUENTE, com as devidas correções 

monetárias. Em relação ao remanescente, PROCEDA-SE com a 

transferência em favor da EXECUTADA. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000654-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000654-83.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ANDERSON MATHIAS 

EXECUTADO: NILSON ARAUJO COUTINHO Vistos, etc. I - Compulsando os 

autos verifico que ante a inércia da executada em proceder com o 

pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, 

valores em contas bancárias da executada (ID. 10616934). Devidamente 

intimada da constrição realizada a parte executada se manteve inerte, 

consoante certidão de ID. 13875580. Sendo assim, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento 

dos valores indicados no ID nº 10616934. INTIME-SE a parte executada 

para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte exequente. 

II - DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Caso constate-se frutífera a 

constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado. 

Restando infrutífera, INTIME-SE o exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias, requeira o que entender de direito. Oportunamente, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001276-65.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO RIBAS COUTO - ME 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA 

movida em face da OI S/A. É cediço que a executada, juntamente com o 

grupo empresarial que integra, se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

postulada em 20/06/2016 e deferida em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 

nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). Ademais, restou amplamente divulgada 

pelos meios de comunicação a recente HOMOLOGAÇÃO do plano de 

recuperação judicial APROVADO pelos credores do grupo empresarial, 

nos termos da DECISÃO publicada em 05/02/2018. Nesse interim, o plano 

de recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma 

vez homologado, implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito 

constituído na presente executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação 

judicial, sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em Juízo. A par do exposto, a jurisprudência já se 

posicionou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE JUÍZO UNIVERSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA 

POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA. POSSIBILIDADE DE 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. 

Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70076932367, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 

70076932367 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/04/2018). Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa 

Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falencias, afirma que: A 

recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo 

da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem 

depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação 

judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. À vista disso, 
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não estando o presente crédito condicionado ao plano de recuperação 

judicial da empresa executada, não merece acolhimento a impugnação 

lançada pela executada em ID. 10972041, porquanto já ultrapassado o 

prazo de suspensão de 180 dias, razão pela qual o PROSSEGUIMENTO do 

presente feito é MEDIDA que se IMPÕE. Sendo assim, DETERMINO: I - 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para 

levantamento dos valores indicados no ID nº 10788305; II - INTIME-SE a 

parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e 

Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou 

recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. III - 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte exequente. IV – Outrossim, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias confira profícuo prosseguimento ao feito 

executivo, requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de 

preclusão; V - Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

concluso para ulteriores deliberações. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006272-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KAROLHAINY DAMASCENO RODRIGUES (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 Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

autos que julgou procedente os pedidos condenando a parte Embargante 

no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos da parte 

Embargantes estes não prosperam e tem o condão de rediscussão do 

mérito. O cerne da demanda cingia-se à existência da relação jurídica 

entre as partes e no provimento jurisdicional originário foi reconhecido o 

caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome da parte 

Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na sentença 

proferida. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. 

INTIME-SE a parte Executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte Exequente para levantamento do valor depositado no id nº 

13393318, conforme dados bancários informados no id nº 13724360. 

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: 1000572-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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. 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JAKELINE 

OLIVEIRA CAMPOS em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto existência de relação jurídica entre as partes, bem como 

responsabilidade civil pela alegada inscrição indevida do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito no valor de R$ 

300,72 (trezentos reais e setenta e dois centavos) vencido em 26.02.2017 

e inscrito em 06.07.2017. Ressai dos autos que a parte Requerente nega a 

existência de relação jurídica e por seu turno a parte Requerida aduz 

preliminar de ausência de interesse processual e no mérito sustenta pela 

regularidade o débito oriundo da prestação de serviços na modalidade 

pré-paga. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Ainda que não conste nos autos 

reclamação administrativa formulada pela parte Requerente junto à parte 

Requerida, o INTERESSE DE AGIR resta demonstrado a partir do momento 

em que a tese defensiva se contrapõe à tese autoral. Uma vez que a parte 

Requerente imputa fato negativo – inexistência do relação jurídica – em 

atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do ônus da 

prova em seu favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de trazer 

aos autos prova da referida origem do débito; o que não o fez, apesar de 

afirmar tratar-se de débitos oriundos de contratação pré-paga. E, nesta 

senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição 

indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano 

moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos 

em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id nº 11753175; 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; bem 

como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 débitos 

discutidos nos presentes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002142-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LS PUBLICACOES EIRELI (REQUERIDO)

ANA REGINA DE ARAUJO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT14770/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

proposta por PAULI E CIA LTDA - ME em face de LS PUBLICACOES EIRELI 

e ANA REGINA DE ARAUJO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

incidência de multa contratual por desistência e danos morais. Ressai dos 

autos que a parte Requerente aduz ter caído em golpe praticado pela parte 

Requerida. Afirma ainda que, dentro do prazo de 07 (sete) dias solicitou o 

cancelamento do contrato; todavia, teria sido coagido a pagar a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, pugnou pela 

condenação em danos morais. Por seu turno a parte Requerida aduziu 

pela regularidade da contratação e inexistência de ato ilícito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. O 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

rescisão contratual é conduta antijurídica que vai de encontro com o 

contrato confeccionado pela própria parte Requerida, instrumento este 

que em sua cláusula segunda prescreve: 2) O prazo para cancelamento 

desta prestação de serviços são de até 07 (sete) dias (corridos) a contar 

da retransmissão do contrato. O cancelamento deverá ocorrer por escrito. 

Após este prazo dá-se 23 (vinte e três) dias (corridos) para o 

cancelamento com pagamento de multa contratual no valor de 40% 

(quarenta por cento) sobre o valor total do contrato. Referido dispositivo é 

claro em facultar ao contratante a desistência do negócio, sem qualquer 

ônus, até o 7º (sétimo) dia após a retransmissão do contrato, ou seja, o 

envio do documento assinado. Somente após encerrado esse prazo é que 

irá incidir a multa contratual. Neste ponto, tem-se que o contrato foi 

assinado em 30.01.2017 e retransmitido no mesmo dia; motivo pelo qual o 

prazo para arrependimento, sem qualquer ônus, iniciou-se em 31.01.2017 

e findou-se em 06.02.2017. Exata data na qual a parte Requerente 

demonstra nos autos (id nº 4884687) ter exercido sua faculdade e 

desistido do contrato. Deve-se consignar que ainda que fosse 

considerado o dia da retransmissão como o primeiro dia para 

arrependimento, ainda o prazo se encerraria em 06.02.2017, pois trata-se 

de uma segunda-feira. Portanto, obedecendo os limites impostos no 

contrato confeccionado pela parte Requerida tem-se por indevida a 

incidência de multa contratual, que deverá ser restituída. Por outro norte, 

quanto aos danos morais, estes restam improcedentes. Em sua causa de 

pedir a parte Requerente, para fundamentar sua pretensão, mescla 

situações vivenciadas pela parte Requerente em si, pessoa jurídica, com 

fatos vivenciados pelo proprietário desta; contudo, o Código Civil adota a 

autonomia da personalidade jurídica entre a pessoa física e a pessoa 

jurídica. Neste diapasão, significa que a ofensa moral à pessoa jurídica é 

tutelada de forma autônoma à da pessoa física. Portanto, se o proprietário 

da parte Requerente sentiu sua moral ofendida por qualquer ato praticado 

pela parte Requerida deve promover a ação própria. E com tal fundamento 

deve-se reconhecer de ofício a ILEGITIMIDADE PASSIVA da pessoa física 

ANA REGINA DE ARAUJO, pois ainda que proprietária da pessoa jurídica 

ré, possui autonomia em relação àquela. Isto não significa que não seja 

possível a sua posterior inclusão no presente feito em caso de 

desconsideração da personalidade jurídica. Nesta esteira de distinção 

entre a moral da pessoa física e da pessoa jurídica é sabido que a ofensa 

moral à pessoa jurídica possui campo mais restrito que o da pessoa física, 

pois aquela trata-se de uma ficção jurídica. Logo, somente sua honra 

objetiva pode ser afetada. Mormente a honra objetiva de uma pessoa 

jurídica é afetada com a inscrição indevida de seu nome em cadastro de 

inadimplentes e seu impedimento em realizar transações comerciais com 

seus demais fornecedores. Contudo, não há nos autos qualquer evidência 

que tal honra tenha sofrido abalo; ônus que lhe incumbia, pois tratava-se 

de fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, I, CPC. Ao 

contrário a parte Requerente não trouxe aos autos nenhum extrato de 

consulta a quaisquer bancos de dados dos cadastro de proteção ao 

crédito para fundamentar seu pedido de danos morais. Por tratar-se 

TUTELA de URGÊNCIA concedida em sede de cognição sumária e não 

exauriente, após o contraditório e o devido processo legal, a decisão 

concessiva de id nº 6046753 deve ser revogada. Ex positis, DECLARO a 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da parte ANA REGINA DE ARAUJO, para 

JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente demanda com 

fulcro no art. 51. IV da Lei nº 9.099/95 quanto a esta e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

CONDENAR a parte Requerida a restituir, na forma simples, a importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devidamente corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo pagamento, 07.02.2017 e incidência de 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. REVOGO a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 

6046753. 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: 1013004-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SENA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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. 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 DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOSE SENA FERREIRA em face de OI S/A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito no valor de R$ 

472,31 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) 

vencido em 24.01.2017 e inscrito em 22.09.2017. Ressai dos autos que a 

parte Requerente nega a existência de relação jurídica e a origem do 

débito. Por seu turno a parte Requerida aduziu pela regularidade do débito 

oriunda da prestação de serviços. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Uma vez que a 

parte Requerente imputa fato negativo – inexistência do relação jurídica – 

em atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do ônus da 

prova em seu favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de trazer 

aos autos prova da referida origem do débito. A parte Requerida limitou-se 

a trazer aos autos print screen de telas sistêmicas; contudo, sequer há 

correlação entre o endereço ali informado com o endereço indicado pela 

parte Requerente. E, nesta senda, não havendo nos autos quaisquer 

provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 
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petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos; bem como CONDENAR a parte Requerida 

a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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 débitos discutidos nos presentes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VARISA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003366-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LOURDES VARISA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 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. Narra a parte autora que vem sofrendo 

abatimentos indevidos mensais no valor de R$ 66,61 em sua conta 

corrente entre os meses de fevereiro e dezembro de 2017, considerando 

que não realizou a contratação sob o título de “Bradesco Vida e 

Previdência” de modo que pleiteia a declaração de inexistência de débito, 

restituição de quantias pagas e danos morais. Em contestação, a ré pugna 

pela improcedência da ação. Passo ao exame do mérito. Previamente, 

cumpre destacar que a relação de direito travada entre as partes constitui 

relação de consumo, a ser decidida conforme disciplina o Código de 

Defesa do Consumidor, sendo, portanto, plenamente cabível a inversão do 

ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da parte reclamante. 

O pedido inicial deve ser julgado procedente. Da análise do caso em 

concreto verifica-se não haver restado demonstrado, nem mesmo 

minimamente, que a parte autora tenha firmado contrato que originou os 

abatimentos na conta bancária da autora. O Banco reclamado não juntou 

aos autos contrato ou qualquer outro documento a demonstrar que fora 

contratado o serviço/produto com a parte autora. Inegável, portanto, que o 

desconto das parcelas na conta corrente da parte autora comprometia o 

seu orçamento, gerando transtornos, o que, sem dúvida ultrapassa aquilo 

que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida 

moderna, restando configurado o abalo moral. Desta forma, a teor do 

contido em seu artigo 14 do CDC, a responsabilidade da reclamada em 

indenizar a autora é objetiva, independente de culpa, devendo apenas ser 

demonstrado o nexo de causalidade entre a ação e o prejuízo causado, 

elementos que estão presentes no caso concreto. Assim, faz jus a parte 

reclamante à declaração de inexigibilidade de débito, assim como à 

restituição de quantia decorrente dos descontos indevidos no valor R$ 

661,00 (seiscentos e sessenta e um reais))e indenização por danos 

morais. Nesse sentido, segue decisão análoga do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

DESCONTOS INDEVIDOS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL CARACTERIZADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL - 

VALOR RAZOÁVEL - VERBA HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Os descontos indevidos realizados pela instituição 

financeira configuram a falha na prestação do serviço. A exigência de 

prova de dano moral se satisfaz com a demonstração do abalo causado 

ao acervo de direitos da autora, especialmente por subtrair-lhe valores 

sem nenhuma justificativa. Na fixação do valor da condenação leva-se em 

conta a condição econômica da vítima e do ofensor; busca-se uma 

compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez 

ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a demonstrar que o 

ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do ofensor e se 

preocupa com o ofendido.” (Ap, 98556/2011, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data 

da publicação no DJE 20/03/2012) Portanto, configurado o dano moral, 

resta analisar o quantum devido. Quanto à fixação dos danos morais, ante 

a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral pelos descontos indevidos 

ocorridos na remuneração do promovente em R$ 5.000 (cinco mil reais). 

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com resolução 

de mérito para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos 

autos; c) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 

661,00 (seiscentos e sessenta e um reais), com incidência de correção 

monetária pelo INPC a partir dos descontos efetivados e acrescido juros 

legais de 1% ao mês, a contar da citação; d) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 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. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS & ROCESSKI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Da análise dos autos, entendo que o caminho a seguir 

é pela extinção do feito, ante a necessidade de perícia técnica. A autora 

alega adquiriu uma piscina comercializada pela requerida, porém, em 

poucos meses de uso o bem começou a apresentar defeitos, tais como o 

desbotamento do fundo, inundação do filtro, deixando o filtro, motor e 

bomba cobertos de água, não tendo mais funcionado, conforme 

demonstrado pelo e-mail trocados com a requerida. Contudo, inexiste 

qualquer perícia prévia realizada, tampouco fotos dos problemas citados 

e, ainda que fossem acostadas tais fotografias, não seria possível aferir 

se os problemas constatados são originários de um defeito de fabricação. 

Em uma breve pesquisa por sites da internet é possível verificar que uma 

das irregularidades, o problema de descoloração das piscinas de fibra é 

causado comumente por excesso de cloro, manuseado pelo proprietário 

do produto. Em que pese conste no e-mail enviado à requerida não há 

como concluir, sem uma análise mais profunda, que a descoloração não 

tenha sido causada pelo uso de produtos inadequados, ou o excesso 

deles. Ressalto que mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos 
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do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a 

necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial 

para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução 

processual, ver acolhida a pretensão indenizatória. Assim, restando 

dúvidas quanto à origem dos problemas, há necessidade da realização de 

perícia para confirmar os problemas apresentados no fundo da piscina, 

filtro, motor e bomba relacionados ao funcionamento desta. Desta feita, 

para o deferimento do pleito dever haver comprovação segura do defeito, 

e dos prejuízos, o que não há nos autos. Até pela razão de que pode ter 

havido contribuição da autora nos problemas. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISCINA. 

VÍCIO DO PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE 

AFASTA A COMPETÊNCIA DO JEC. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO 

DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006648380, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. VICIO DE PRODUTO. PISCINA. EXTINÇÃO DO FEITO PELA 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte autora 

noticiou vício no produto adquirido da ré (piscina), pois apresentou 

problemas logo após a instalação. Postulou a retirada do produto, a 

restituição do valor pago e indenização por danos morais. 2. A ré Splash 

Piscinas, por seu turno, sustentou a necessidade de perícia técnica. 

Alegou a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados e a 

inocorrência de danos morais. Foi proferida sentença de extinção do feito 

pela complexidade da causa, levando em conta a necessidade de perícia. 

3. Com efeito, há necessidade de perícia no caso em tela, a fim de que 

seja averiguado se houve efetivamente vício na fabricação do produto ou 

se houve falha na sua instalação. As fotos trazidas ao feito não tem o 

condão de elucidar o ocorrido a contento. Desse modo, a extinção do feito 

para realização de prova pericial é medida que se impõe no caso em tela, 

sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão 

posta em juízo. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006560031, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VICIO PRODUTO. PISCINA DE FIBRA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO 

NO MOTOR, BOLHAS E ONDULAÇÕES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO 

VALOR PAGO E DA QUANTIA DESPENDIDA PARA NOVA EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. O autor sustentou que adquiriu uma piscina de fibra de vidro 

no estabelecimento da ré e que a mesma apresentou defeitos no motor, 

bem como bolhas, ondulações e regiões ocas, dentre outros. Postulou a 

devolução dos valores pagos pelo produto mediante devolução e retirada 

da piscina, bem como da quantia despendida para a adequação da 

instalação, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por 

danos morais. Foi proferida sentença de extinção do feito, em razão da 

complexidade da causa. 2. Com efeito, há necessidade de perícia no caso 

em tela a fim de que seja averiguado se há efetivamente defeito no motor, 

ou se a instabilidade apresentada decorre da insuficiência da rede elétrica 

na residência do autor, conforme alegado pela ré (fl. 49). 3. Igualmente, 

mostra-se necessária a realização de perícia para a constatação da 

origem das bolhas, ondulações e desnivelamentos que geraram partes 

"ocas" na estrutura da piscina, uma vez que tais problemas podem 

decorrer tanto da má instalação quanto de fatores climáticos e 

conservação pós-instalação, conforme constou da prova testemunhal de 

fl. 40. 4. Portanto, revela-se prudente, no caso, a realização de perícia 

para o deslinde da controvérsia posta. Assim, a extinção do feito para 

realização de prova pericial, é medida que se impõe, sobretudo porque 

importará julgamento seguro acerca da questão posta em juízo. 5. 

Sentença de extinção do feito por necessidade de perícia que vai mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005616016, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 17/12/2015) Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 

3º, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ODAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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. Narra o autor que, em 24/11/2017, 

adquiriu junto à loja virtual da demandada um kit com duas máquinas para 

cortar cabelo, no valor de R$ 724,26, com prazo de entrega previsto para 

09/01/2018, sendo que o produto seria utilizado para complementação de 

sua renda, tendo em vista a gravidez de sua esposa. Verbera que, em 

que pese o pagamento do boleto de compra, não constou do site da 

demandada o pedido e, após contato com a requerida, esta disponibilizou 

o número do pedido, contudo, não informou o prazo de entrega. Em 

contestação, a ré pugna pela improcedência da ação. De início, afasto o 

decreto de ilegitimidade passiva da parte ré, porquanto integrou a cadeia 

dos fornecedores na posição de divulgadora e gestora do pagamento, o 

que fez presumir a confiabilidade do negócio ao consumidor. Portanto, 

possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Assim, 

vai afastada a extinção, por ilegitimidade passiva, de modo que o feito 

merece imediato julgamento, com base no art. 1.013, §3º, do CPC. Julgo o 

mérito. Em se tratando de relação de consumo, é do fornecedor o ônus de 

demonstrar a prestação do serviço, sem vício ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, com vistas a afastar sua responsabilidade civil 

(§ 3º do art. 14 do CDC). No caso concreto, sendo a oferta veiculada por 

intermédio do site da ré (Americanas.com), gestora do pagamento, 

inclusive, não entregue o produto e a compra cancelada, caberia à parte 

ré demonstrar que efetivamente realizou o estorno do pagamento, ônus do 

qual não se desincumbiu. Repito, a responsabilidade do site é solidária, 

uma vez que é responsável pela intermediação da compra, bem como 

aufere lucros com o serviço ofertado. A partir disso, deve responder por 

eventuais prejuízos decorrentes da não entrega do produto. No ponto, 

note-se que o documento acostado no id. 11454209, p. 4/5 dá conta que o 

consumidor efetivamente pagou pelos produtos que não foram entregues 

em prazo razoável. Portanto, pelo princípio da vinculação à oferta, 

disposto no art. 301, do CDC, a informação ou publicidade obriga o 

fornecedor que dela se utilizou para atrair clientes, passando a integrar o 

contrato que vier a ser celebrado. Vê-se, daí, que o artigo 35, do mesmo 

diploma determina que é a recusa no cumprimento da oferta, ao atrair o 

consumidor, que acarreta a responsabilidade.Desse modo, cabível o 

pedido da autora, de que seja cumprida a oferta, mediante entrega dos 

produtos. De teor do contido em seu artigo 14 do CDC, a responsabilidade 

da reclamada em indenizar a autora é objetiva, independente de culpa, 

devendo apenas ser demonstrado o nexo de causalidade entre a ação e o 

prejuízo causado, elementos que estão presentes no caso concreto. 

Desse modo, diante do descumprimento contratual pela empresa ré, o 

autor tem o direito de concluir o negócio e receber efetivamente os 

produtos adquiridos. O dano moral restou configurado no caso concreto, 

pois a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor ante à frustração 

da justa expectativa do autor de usar dos equipamentos adquiridos, que 

não foram entregues devido ao longo atraso perpetrado pela ré, exigindo o 

ingresso de demanda judicial. Portanto, configurado o dano moral, resta 

analisar o quantum devido. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 
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representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral pelos descontos indevidos 

ocorridos na remuneração do promovente em R$ 5.000 (cinco mil reais). 

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com resolução 

de mérito para RATIFICAR a tutela de urgência deferida para condenar a 

requerida a entregar os produtos objeto da ação e CONDENAR a requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 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. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MERCES KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Diante da ausência de questões preliminares, julgo o mérito. 

Compulsando os autos verifica-se que a empresa requerida não acostou 

nos autos qualquer prova a legitimar a negativação do débito inscrito no 

SPC/SERASA. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o 

pleito da parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Além disso, não 

é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Nesta linha, a autora comprovou efetivamente 

que pagou a mensalidade do mês de novembro de novembro de 2017 até 

antes do vencimento (id. 12357139, p.1), não havendo razão para ser 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida e exclusão do nome da 

autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência deferida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010720-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA FRANCISCO CAPINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. O presente feito 

trata de pedido de rescisão contratual de contrato de promessa de compra 

e venda de terreno celebrado em 11.10.2014 c/c pedido de restituição do 

valor pago. Rejeito a impugnação do valor da causa e a preliminar de 

incompetência deste juízo, vez que o que se discute, de fato, é tão 

somente a devolução de quantias pagas que não ultrapassam a soma de 

40 salários mínimos (R$ R$ 17.632,60), restando competente este juizado 

especial cível. Superada a questão preliminar, julgo o mérito. Sabe-se que 

nas práticas comerciais e nos contratos, deve haver a harmonia das 

relações de consumo, que também é um princípio básico, onde sempre 

deve ser buscado o Equilíbrio Contratual e os Fins Sociais dos Contratos, 

como bem demonstram as disposições do art. 39, incisos V, X e art. 51, 

incisos IV, XV, XXIII, e parágrafo 1º, incisos I, II e III. Verifica-se que a 

rescisão do contrato se deu por vontade exclusiva do consumidor. 

Nota-se que a presente ação merece parcial procedência. Isto porque 

revela-se improcedente o pedido de restituição da quantia de R$ 3.000,00, 

que foi dada a título de sinal (id. 9891336, p.1.), considerando o contrato 

devidamente assinado pela autora que previa a perda do referido 

montante caso os autores desistissem do negócio jurídico. No que tange à 

retenção de valores pela ré, que responde a um justo ressarcimento pelo 

custo administrativo que fora suportado pela parte ré, sabe-se que é 

devida, sobretudo nas hipóteses em que o desfazimento do negócio se 

deu ainda no início, permitindo-se a revenda do bem, sem dificuldades. 

Ademais, quanto à limitação da cláusula penal de retenção dos valores 

pagos pela parte demandante, a jurisprudência do STJ entende ser lícito 

ao promitente vendedor reter entre 10% e 25%. Nesse sentido, os 

precedentes do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO 

AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. 

SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. 

INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A 

CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, 
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OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal 

quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente 

instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do 

acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto 

fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui 

interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a 

retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. 

Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a 

reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual 

correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. 

Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá 

reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de 

sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior 

Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta 

violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de 

prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (REsp 1364510/SP, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 14/12/2015); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 

DESFAZIMENTO. 1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC/1973. 

REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC. SÚMULA 543/STJ. 

3. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 

E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu, com 

base nos elementos de prova dos autos, pela possibilidade de concessão 

da antecipação da tutela requerida, ante a presença de demonstração do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, rever tal entendimento 

demanda reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice das 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no 

sentido da possibilidade da devolução de todas as parcelas pagas, desde 

que a vendedora seja responsável pela rescisão do contrato. Esse 

entendimento foi consolidado na Súmula 543 do STJ. 3. O percentual de 

retenção estabelecido pelo acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, 

não destoa da atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução 

do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, 

entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos, 

sendo que a fixação desse percentual foi analisada de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, não sendo viável a sua revisão nesta 

instância extraordinária, sob pena de afronta à Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 952.241/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 

29/11/2016); Saliente-se que a ré não acostou nos autos o extrato de 

pagamentos efetuados pelo cedente dos direitos e obrigações do terreno, 

havendo verossimilhança, então, dos valores indicados pelo autor em 

petição inicial. Logo, entendo que a aplicação de multa ou de cobranças 

adicionais para a rescisão do contrato em valor superior a 10% do valor 

pago R$ 17.631,60 que, com o desconto do valor pago a título de sinal 

resulta em 14.631,60, se apresenta desproporcional. No entanto, 

considerando a ausência de pagamento de IPTU pelo autor durante após a 

entrega do terreno discutido, acolho o pedido do autor para que seja 

abatida a quantia de R$ 764,79 e R$ 775,63 pela obrigação propter rem 

que cabia ao autor somente durante os anos de 2015 e 2016, já que é 

devia a rescisão desde o mês de janeiro de 2017, restando, então, o saldo 

de R$ 13.091,18. Assim, nesses casos, a pena por rescisão unilateral do 

comprador em contrato de compra e venda de imóvel, não pode superar 

10% do montante pago, sob pena de se caracterizar ofensa ao princípio 

do equilíbrio pactual, que deve vigorar nos contratos consumeristas, nos 

termos do art. 51, IV, do CDC. Diante do exposto, ratifico a tutela de 

urgência anteriormente deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) DETERMINAR a rescisão do contrato objeto da ação 

desde o dia 14.01.2017; e, b) CONDENAR a ré em obrigação de restituir a 

quantia R$ 13.091,18, desde já realizado o abatimento de apenas 10% a 

título de multa pela rescisão, sendo devida a correção monetária pelo INPC 

a partir do distrato e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por 

consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito com 

fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006704-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE UCHONA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006704-91.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MEIRE UCHONA NOVAIS 

REQUERIDO: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que a demanda não pode tramitar junto ao 

JEC. Denota-se que esta ação revisional de encargos financeiros não 

será apreciada com o melhor julgamento técnico sem a realização de 

perícia. Rigorosamente, não há como, sem apoio em prova técnica, 

analisar se são lícitas as taxas, juros, encargos e demais acréscimos nas 

diversas parcelas cessão de crédito entabulada entre as partes no valor 

de R$ 60.995,31 (sessenta mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta 

e um centavos), considerando-se a imprescindibilidade de perícia. Nesse 

sentido é a posição da jurisprudência pátria, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REVISIONAL DE 

JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. 

PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007463979, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

27/03/2018) RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

CUMULADO COM DANO MORAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NAS TAXAS COBRADAS NO CONTRATO. 

REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA 

CUJA COMPLEXIDADE INVIABILIZA A CORRETA EXECUÇÃO DE 

EVENTUAL DECISÃO QUE VENHA A DETERMINAR A REVISÃO DE 

ENCARGOS FINANCEIROS. ALÉM DISSO, SUPRIME EVENTUAL 

POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO STJ. MANTIDA A SENTENÇA 

PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003424355, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

31/05/2012) Registro, por oportuno, que a incompetência do JEC em razão 

de complexidade da matéria pode e deve ser reconhecida de ofício pelo 

juízo. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo no artigo 51, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP,9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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1000734-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELOI PETRY REQUERIDO: 

EDITORA GLOBO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 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. De início, rejeito as 

preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa e de interesse 

de agir, visto que as cobranças pelos pagamentos das revistas discutidas 

eram feitas no cartão de crédito do autor e, assim, é parte interessada e 

legítima para propor ação visando a inexigibilidade do débito e restituição 

das quantias pagas. Apenas para situar a questão, trata-se de 

reclamação manejada por ELOI PETRY em face de EDITORA GLOBO S/A, 

aduzindo que não contratou a revista “Época e outra” pelo valor mensal de 

R$ 54,90, razão pela qual requer a devolução em dobro dos valor 

cobrados e indenização por danos morais. Desde já convém registrar que 

no caso judicializado caberia à requerida comprovar que o requerente 

contratou e concordou com a cobrança da quantia de R$ 54,90, o que 

tornaria lícita as cobranças apontadas na exordial, o que não ocorreu. 

Isso porque a requerida não apresentou qualquer prova de suas 

alegações, muito menos da existência de suposto ressarcimento das 

quantias indevida, restando verossímil a alegação do autor. Depois, a 

empresa requerida poderia apresentar aos autos cópia das gravações 

referente aos protocolos indicados pelo autor, porém quedou-se inerte. 

Assim, restou incontroverso nos autos a cobrança indevida do valor de 

R$ 219,40 referente a quatro mensalidades cobradas. Logo, diante da 

cobrança indevida, faz jus o requerente ao pedido de indenização por 

danos morais e a devolução do valor cobrado indevidamente. Dessa 

forma, configurado o dano moral sofrido pela parte requerente, passo 

agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral R$ 3.000,00, nos moldes do 

pedido inicial. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço 

com resolução de mérito para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito 

discutido nos autos; b) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, o 

valor de R$ 219,40, com incidência de correção monetária pelo INPC a 

partir dos descontos efetivados e acrescido juros legais de 1% ao mês, a 

contar da citação; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 3.000 (três mil reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 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. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013018-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZA LENIS ALVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL MICRO COMPUTADORES LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que o endereço da 

parte autora está localizado no município de Vera/MT, conforme consta 

dos dados descritos na petição inicial e no comprovante de endereço. 

Ora, o artigo 4º da Lei nº. 9099/95 é claro ao estabelecer que para as 

causas previstas na Lei dos Juizados Especiais, é competente o Juizado 

do foro: “I – do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II – do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único: em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo”. Logo, a presente reclamação 

deveria ser proposta no foro de domicílio do réu ou, a critério do autor, do 

local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, ou, ainda, 

no domicílio do autor, que não era o de Sinop/MT na data da propositura da 

demanda. Nota-se que, na verdade, esta ação foi proposta nesta Comarca 

levando-se em consideração apenas o endereço profissional do patrono 

do autor, o que é inadmissível, consoante a jurisprudência no mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIATERRITORIAL DE OFÍCIO. DEMANDA AJUIZADA NO FORO 

DO DOMICÍLIO PROFISSIONAL DO CAUSÍDICO. NULIDADE ABSOLUTA. 

Trata-se de demanda, na qual pretende a autora o pagamento do adicional 

noturno que faz jus, julgada extinta na origem, forte no disposto no art. 51, 

III, da Lei 9099/95. Tratando-se a competência territorial e de norma 

dispositiva, que diz com a facilitação dos meios de defesa das partes 

litigantes no processo, a incompetência relativa, se producente, deve ser 

arguida por via de exceção, sob pena de prorrogação, não cabendo ao 

Julgador, via de regra, reconhecê-la de ofício. Tal regra, contudo, 

comporta exceções. No caso telado, a demanda fora proposta em foro 

que não guarda qualquer relação com as partes litigantes, não 

encontrando amparo, assim, em quaisquer das regras de competência 

definidas na legislação processual. A tal respeito, o único liame 

vislumbrado entre o foro da propositura e o próprio processo é o domicílio 

profissional dos patronos da causa. Violação ao princípio do Juiz Natural 

encetado no disposto no art. 5º, XXXVII e LIII, da CF/88. O foro do 

escritório de advocacia que patrocina a causa não é fundamento 

jurídico-legal de atração de competência. De efeito, a escolha não 

esclarecida e objetiva do foro em que ajuizada a ação viola o Princípio do 

Juiz Natural, que, muito claramente, indica no sentido de não caber à parte 

a escolha desmotivada do Juízo a que submetida a causa, 

salvaguardando, assim, ao fim, a isenção do Julgador. Hipótese de 

malferimento de princípio constitucional que atrai para a incompetência 

territorial a mácula da nulidade absoluta, reconhecível de ofício. 

Precedentes do excelso Pretório. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO 

(Recurso Cível Nº 71006297923, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

15/12/2016) No caso dos autos bem se observa que a reclamação não 

obedeceu a esse critério territorial, sendo manifesta a incompetência 

deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do FONAJE: “A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Posto isso, reconheço a 

incompetência territorial deste juízo para processar e julgar a presente 

demanda, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002899-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA APARECIDA RIZI HACKBARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SALETE PEDROSKI OAB - MT21070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002899-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZA APARECIDA RIZI 

HACKBARTH REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Pois bem. 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. De início, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, eis que inexiste 

qualquer ato danoso do requerido que apenas realizou o serviço bancário 

pertinente, não tendo interferido no evento danoso narrado pela parte 

promovente. Julgo o mérito. De início, cumpre salientar que se trata de 

relação de consumo, de modo que patente a hipossuficiência da autora 

perante a ré, sendo aplicáveis ao caso às regras do estatuto de Defesa 

do Consumidor, e o ônus de comprovar a ausência de culpa pela má 

prestação dos serviços era da ré, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Por outro lado, confere-se dos autos que, por 

meio de boleto bancário impresso no “site” da Americanas.com, a 

requerente efetuou o pagamento correspondente à aquisição do 

refrigerador. A propósito, vê-se que a autora entrou em contato com a 

empresa supostamente beneficiária do crédito, através do “call center”, 

não obtendo informações acerca de suposto golpe. Neste particular, a 

requerida afirma a possibilidade de crime de “internet”, eis que o valor 

pago no boleto é muito inferior ao preço do refrigerador em questão. 

Porém, a autora juntou aos autos fotos que demonstram que à época da 

compra, o site das lojas americanas oferecia o produto com 60% de 

desconto e, ainda, foi gerado o pedido sob o nº 02-577786992 que, de 

fato, se assemelha com o protocolo disponibilizado pelas lojas americanas, 

sendo que esta ré não apresentou tal pedido aos autos, prova que poderia 

esclarecer o que ocorreu com o boleto pago pela autora que teve como 

recebedor terceiro alheio aos autos. Com efeito, aplicável ao caso a teoria 

do risco, segundo a qual no exercício das atividades empresariais, a 

disponibilização de produtos ou serviços aos consumidores obriga a 

suportar os danos causados como inerentes aos riscos de suas 

condutas, independentemente da aferição do elemento subjetivo para a 

caracterização da responsabilidade civil. Além disso, há que ser 

observado o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que 

trata da responsabilidade objetiva, dispondo que: “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”. Nesse sentido, o julgado: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. 

NEGOCIAÇÕES FEITAS PELA INTERNET. CONTRATADA QUE DIZ 

FORNECER SEGURANÇA PARA O COMPRADOR E VENDEDOR CONTRA 

HACKERS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RAZÃO DO RISCO DA 

A T I V I D A D E .  D E S V I O  F R A U D U L E N T O  A p e l a ç ã o  n º 

1000817-34.2016.8.26.0698 -Voto nº 7 DE NUMERÁRIO DA CONTA DO 

CONTRATANTE. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. CULPA PRESUMIDA. CDC. 

APLICAÇÃO. CONTRATANTE É DESTINATÁRIA FINAL. DANOS MATERIAIS 

DEVIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA PARA O PATAMAR MÉDIO. ART. 

85 DO NCPC. (Apelação nº 1009071-24.2015.8.26.0506; Relator(a): 

Gilberto Leme; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 35ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 05/12/2016; Data de registro: 

12/12/2016) Decorre da lei o dever de a empresa contratada garantir a 

segurança nas transações efetuadas pela internet, sendo objetiva a sua 

responsabilidade perante os consumidores dos serviços que presta, 

conforme determina o artigo 14 da Lei n.º 8.078/90. Se houve desvio de 

numerário da conta mantida com o banco conveniado com a ré, realizado 

por terceiros, mediante manipulação indevida por hackers ou falsários, 

conclui-se que a processadora de pagamentos não forneceu a segurança 

prometida ao consumidor, e que, portanto, o serviço se mostra defeituoso. 

No entanto, a despeito da compra e venda não concluída, embora 

devidamente paga, o fato é que não há prova conclusiva a respeito de 

eventual dano moral sofrido pela consumidora, uma vez que não 

demonstrou ter sofrido qualquer aflição de cunho gravíssimo, ou 

humilhação, ou constrangimento íntimo, ou qualquer alteração de cunho 

psicológico grave, sendo certo que o simples aborrecimento não basta 

para se configurar o dano moral. Não demonstrou a requerente abalo de 

crédito, negativação indevida ou prejuízo extrapatrimonial relacionados à 

conduta da requerida. Em outras palavras, conquanto não tenha havido a 

entrega dos bens de consumo por parte da requerida, a reparação de 

supostos danos morais só tem cabimento diante de comprovada lesão a 

bem extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade: vida, 

integridade física, liberdade, honra, nome etc., salvo na hipótese de 

presunção, o que não ocorre no caso em testilha. Impõe-se, portanto, a 

necessidade prova inequívoca de fato suficiente a ocasionar 

constrangimento ou aborrecimento relevante, capaz de ferir a honra da 

requerente. É que a caracterização do dano moral exige ato lesivo e nexo 

de causalidade entre ambos, importando sua indenização em minorar os 

sentimentos negativos da vítima e, ao mesmo tempo, como medida 

pedagógica, incutir no agente maior diligência em suas condutas, 

fazendo-o refletir acerca de seu comportamento futuro, a fim de não se 

descuidar dos direitos imateriais, também merecedores de proteção. No 

caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de vergonha ou desgosto 

suportado pela parte acionante, que fuja da normalidade, a ponto de 

ocasionar inquietação ou desequilíbrio nas suas vidas íntimas. Ao 

contrário, cuida-se de dissabores que não podem ser tidos como 

ofensivos à moral da pessoa comum. Com efeito, a doutrina é unânime em 

afirmar que não há responsabilidade sem prejuízo. O prejuízo causado 

pelo agente é o dano. Para a configuração da dor moral, no caso, 

considerada a conjuntura, seria necessária a constatação de atendimento 

por parte de prepostos indigno, desmerecedor de respeito e causador de 

aflição na alma. Não se pode considerar que eventual deficiência na 

prestação de serviço configure, por si só, dano moral. Deve ficar 

comprovado nos autos atos que tenham gerado ofensa à moral e ao 

equilíbrio emocional dos consumidores, o que não se deu na hipótese 

analisada. Assim, no meu sentir, não há elementos suficientes a embasar 

o pedido à verba indenizatória por danos morais, que deve ser por isso 

rejeitado. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais e JULGO PROCEDENTE o pedido de danos materiais, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para CONDENAR a requerida B2W Companhia Digital a 

restituir o valor de R$ 1.620,90 a título de indenização por danos materiais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Por fim, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em relação 

ao Banco Bradesco em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do 

artigo 485, do CPC. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 8013322-64.2016.8.11.0015
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SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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8013322-64.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SEBASTIAO AUGUSTINHO DE 

PAULA NETO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. A parte 

autora visa obter a restituição do valor de R$ 10,00 por danos materiais e 

indenização por danos extrapatrimoniais em virtude de suposta venda 

casada realizada na compra de um aparelho celular. De plano, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva da ré Telefônica S.A., considerando que 

a legitimidade deve ser analisada à luz do que a parte afirmou, 

independente de, no mérito, o pedido ser julgado procedente ou 

improcedente, de forma que a Telefônica S.A. é parte legítima a figurar no 

polo passivo. No mérito a ação é improcedente. Não restou comprovada a 

tese de venda casada, vez que de acordo com a nota fiscal da compra do 

aparelho (id. 2267686, p.2) e a publicidade da loja ré (id. 2267686, p.4), o 

valor apresentado na nota fiscal e no folheto são os mesmos (R$ 999,00), 

logo não restando prejuízo à parte autora, uma vez que pagou aquele 

valor anunciado pelo produto. No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR E CHIP. 

ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. COMPRA DE TELEFONE CELULAR COM 

CHIP E RECARGA. VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA. AUTORA QUE 

PAGOU O VALOR ANUNCIADO NO FOLHETO DA LOJA. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005752225, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

31/05/2016) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. 

MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A parte autora pede 

provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedente 

a presente ação. 2. Relação de consumo que opera a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em 

desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e 

dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 333, inciso I, do CPC. 

3. O autor não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de corroborar 

suas alegações de que foi obrigado a adquirir os três chips na compra do 

aparelho celular. No documento de folha 26 constata-se, inclusive, que 

apenas lhe foram cobrados dois chips e não os três que alega ter 

recebido. Também não acostou aos autos qualquer cobrança por parte 

das operadoras ou comprovante da alegada venda casada. 4. Com 

relação ao fato de ter recebido chips incompatíveis com o aparelho 

comprado, o próprio autor admite que lhe foram oferecidas soluções pelos 

funcionários da ré BIG,que porém não foram aceitas por ele. 5. Sendo 

assim, por ausente comprovação mínima dos fatos alegados, deve ser 

mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005282843, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 28/07/2015) 

No que tange aos danos morais, a alegação de que a autora tenha sofrido 

danos morais não encontra guarida nos autos, porque o dano moral, 

propriamente dito, consiste na lesão de um direito causado por um ato 

ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a 

sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo. Consigne-se que para 

a configuração da ocorrência dos danos morais há que existir nexo de 

causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à 

moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar. 

Volvendo-se ao caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de vergonha 

ou desgosto suportado pela parte acionante, que fuja da normalidade, a 

ponto de ocasionar inquietação ou desequilíbrio nas suas vidas íntimas. 

Ao contrário, cuida-se de dissabores que não podem ser tidos como 

ofensivos à moral da pessoa comum. Com efeito, a doutrina é unânime em 

afirmar que não há responsabilidade sem prejuízo. O prejuízo causado 

pelo agente é o dano. Para a configuração da dor moral, no caso, 

considerada a conjuntura, seria necessária a constatação de atendimento 

por parte de prepostos indigno, desmerecedor de respeito e causador de 

aflição na alma. Não se pode considerar que eventual deficiência na 

prestação de serviço configure, por si só, dano moral. Deve ficar 

comprovado nos autos atos que tenham gerado ofensa à moral e ao 

equilíbrio emocional dos consumidores, o que não se deu na hipótese 

analisada Assim, no meu sentir, não há elementos suficientes a embasar o 

pedido à verba indenizatória por danos morais, que deve ser por isso 

rejeitado. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos materiais e morais, nos termos do artigo 487, do 

CPC, de forma que extingo o processo com julgamento do mérito. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). 

Após o prazo recursal, nada sendo requerido, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002133-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LEME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANGELIS LOEBENS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002133-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDEMIR LEME DA SILVA 

REQUERIDO: DIANGELIS LOEBENS - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte no artigo 

355, II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Analisando os autos verifico que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, embora anteriormente intimada, razão pela qual 

decreto a Revelia a fim de condenar a parte ré ao pagamento de morais 

em razão de ter inserido o nome do autor indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma do artigo 20, da lei 9.099/95. No entanto, no 

que se refere aos danos morais, tendo em vista os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o montante requerido, conforme 

a fundamentação que segue: Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Dessa forma, diante da presunção de veracidade das alegações 

constantes da inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da autora, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos autos e CONDENAR o requerido ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Por fim, declaro extinto o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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 à parte autora. 

Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após 

o que, nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004253-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004253-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROGERIO DA SILVA 

PIMENTEL REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Analisando os autos verifico que a parte 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação, embora 

anteriormente intimada, razão pela qual decreto a Revelia a fim de 

condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão 

de ter entregue mercadoria defeituosa ao autor, na forma do artigo 20, da 

lei 9.099/95. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa, a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dessa forma, diante da 

presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, bem como 

da inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em 

dúvida o direito da autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para - 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

699,00 a título de danos materiais, que deverá ser acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária 

pelo INPC a data do efetivo prejuízo. - CONDENAR o requerido ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Por fim, declaro extinto o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Sem 

custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após 

o que, nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

Alega o requerente que realizou a compra de passagem de ônibus 

ofertada pela requerida para viajar no itinerário Sinop/MT a Porto 

Velho/RO, na poltrona 16. Salienta que, ao embarcar no ônibus, 

deparou-se com outra pessoa sentada na poltrona adquirida. Afirma, 

ainda, que procurou auxílio junto aos atendentes da requerida, porém não 

teve respaldo. Assevera, mais adiante, que de Sinop a Campo Novo do 

Parecis foi realocado em outro assento. Destaca que chegando em Campo 

Novo do Parecis, por volta das 05h00, foi surpreendido por outro 

passageiro, que lhe reivindicou a poltrona, razão pela qual, pela falta de 

assentos disponíveis, foi obrigado a retornar para Sinop, pagando pela 

passagem de retorno o valor de R$ 115,46 (cento e quinze reais e 

quarenta e seis centavos). Restando infrutífera a audiência de 

conciliação, a Requerida apresentou contestação. Em sua defesa a 

Requerida alega que não há comprovação do dos fatos alegados e, ainda, 

que não há existência dos aludidos danos morais. Considerando a 

inexistência de preliminares hasteadas, passo ao julgamento do mérito da 

demanda. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante adquiriu 

previamente passagem da reclamada. No caso vertente, verifico que 

ocorreu a venda em duplicidade do mesmo assento, sendo necessário 

que o Requerente retornasse à cidade Sinop. A reclamada em sua 

contestação, alega que não aconteceu o ocorrido. Pois bem. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-seque os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte da reclamada e que este 

não foi prestado nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em 

nenhum momento, se preocupou em fazer prova da excludente de 

responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia. Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais e materiais à parte reclamante, isso 

porque o cancelamento da passagem, causou transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente 

prestação de serviço. No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 
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impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 1.500,00 ao reclamante, que 

servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem 

que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Quanto aos aludidos danos materiais 

verifico que as provas constante nos autos são hábeis para comprovar 

os efetivos gastos em consequência do ocorrido, de modo que entendo 

como devido a indenização por danos materiais no importe de R$ 434,49 

(quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) “Ex 

positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte reclamante, para 

condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data desta sentença, e, ainda, o pagamento de R$ 434,49 

(quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove a título de DANOS 

MATERIAIS, via de consequência DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005235-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANRYELLE CAROLINE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005067-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE ASSIS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012405-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JOSE LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012405-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUILHERME JOSE LAGE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13162291 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 6 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBY GISELE WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001615-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAIBY GISELE WAGNER 

REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12987852 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 6 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013692-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013692-43.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11603783 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 6 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007787-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE COSTA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007787-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARINETE COSTA MIRANDA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13376111 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 6 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003063-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003063-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANE SANTANA 

MARQUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 12362902 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 6 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007843-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LIMA DE SOUSA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA ROSICLEIA SOARES SILVA OAB - MA11121 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FALQUETO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010654-67.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIDE CASTRO OAB - MT7106/O (ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010654-67.2009.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA SOARES 

MEIRA EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o valor depositado/bloqueado nos autos satisfaz 

integralmente o débito exequendo. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. No que tange aos 

valores a serem levantados, diante da divergência entre as partes, este 

Juízo determinou a remessa dos autos ao contador judicial, o qual apurou 

o valor devido em favor da autora em R$ 3.495,15, além dos honorários 

advocatícios de R$ 524,27, totalizando R$ 4019,42, r o remanescente, R$ 

5.782,40, em favor do executado, tendo a autora concordado com o 

cálculo, não havendo impugnação também pela requerida, razão pela qual 

homologo o cálculo apresentado em mov.id.n° 2022769, devendo ser 

expedido o Alvará Judicial para levantamento dos valores em favor das 

partes, informado pela planilha de cálculo judicial. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ devendo ser levantado em 

favor das partes, conforme cálculo judicial apresentado em Juízo. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009262-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009511-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA PALHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 
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acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005784-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MOREIRA BOSSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013856-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.C.M. COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CRISTINA DA SILVA 95858482104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento das ordens de serviços carreadas aos autos. Observa-se 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara 

em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.894,67 (mil oitocentos 

e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), corrigida 

monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do 

vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001026-95.2017.8.11.0015. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13510069 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENESES SAYD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000726-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL MENESES SAYD 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 
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verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13230302 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 9 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001759-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER OAB - MT0015845A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/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. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a autora 

que seu consumo sempre foi de baixa renda, no entanto no mês 

dezembro/2016 recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz 

com sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base no consumo do autor, sendo aferida com 

base em laudo pericial, restando procedente a cobrança. Pois bem, 

conforme se afere das contas juntadas pela requerente, sua média de 

consumo é baixa, sendo assim, é plausível sua irresignação. Logo, tenho 

que merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura discutida 

nestes autos, eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não se 

coadunando com a média de consumo, e não descrevendo os parâmetros 

utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que a fatura 

por ora litigada é indevida, e não pode prosperar. As alegações da parte 

requerida não podem prevalecer, eis que, que não comprova qualquer fato 

modificativo ou extintivo do direito do Autor. Posto isso, verifico que a 

reclamada imputa unilateralmente cobrança excessiva, sem sequer 

oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como INDEVIDA 

a fatura por ora litigada. No que tange aos danos morais, tenho que 

restaram caracterizados, eis que a Autora necessitou despender tempo e 

buscar a justiça para afastar a cobrança de serviços em excesso. Sobre 

o tema, o precedente mais recente do STJ foi publicado no dia 25/04/2018. 

Em decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do 

AREsp 1.260.458/SP na 3ª Turma, o tribunal conheceu do agravo para 

rejeitar o Recurso Especial do Banco Santander. Como fundamento da sua 

decisão, o relator adotou o acórdão do TJ-SP que reconheceu, no caso 

concreto, a ocorrência de danos morais com base na Teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor. “Notório, portanto, o dano moral por ela 

suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato de ter sido 

submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o início da 

cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário para obter 

o estorno alvitrado”, afirmou o ministro. Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida 

e incomodo gerado pelos fatos. “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para 

DESCONSTITUIR a fatura emitida no valor de R$ R$ 255,40 (duzentos e 

cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) e para condenar a 

REQUERIDA ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na forma da 

Sum. 362 do STJ. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, 

deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003919-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LATANZI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por 

SILVIO LATANZI DE OLIVEIRA suscitando CONTRADIÇÃO em face da 

sentença proferida no id nº 13430456 que julgou extingo o feito, com 

fulcro no art. 485, VI, CPC por incompetência. Ressai dos autos que a 

parte Embargante ajuizou a presente demanda visando forçar a parte 

Requerida a cumprir o contrato de seguro pactuado entre as partes, pois 

houve a recusa desta uma vez que, no momento do sinistro, o condutor do 

veículo era pessoa de faixa etária diversa da contratada. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos verifica-se que o referido pleito 

merece acolhimento, uma vez que a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA em 

face do valor da causa já restou superada conforme decisão interlocutória 

proferida no id nº 8256363. Em se tratando de cobrança de seguro, 

permanece vigente, para o Juizado Especial, o art. 275, II, CPC/1973, razão 

pela qual, persiste a competência deste Juízo para julgamento da presente 

demanda. Nesta senda não poderá ocorrer a extinção do feito em razão 

do valor da causa, posto que o limite estipulado em 40 (quarenta) salários 

mínimos não se aplica ao presente caso. Ainda, com fulcro no Enunciado 

nº 90 do FONAJE, comporta acolhimento o pedido de DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Embargante. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para REVOGAR a 

sentença proferida no id nº 13430456 e acolher o pedido de desistência 

para DECLARAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 
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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: 1005294-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GONCALVES LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005297-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GONCALVES LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005230-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005177-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008156-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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FABRICIO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). INTIME-SE a parte 

Requerente para informar nos autos os dados bancários para a expedição 

do Alvará para levantamento. Após, INTIME-SE a parte Requerida para, 

nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento do valor depositado no id nº 12610523, conforme 

dados bancários informados pela parte Requerente. 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: 1003005-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 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: 1001867-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 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: 1010772-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010772-84.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FATIMA PAULINO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 13627428 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada 

para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na 

Conta Única do tribunal, isto em favor da exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 9 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAIR CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTINA CUNHA ZANI SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005069-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES (REQUERENTE)

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. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002792-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ G RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - ASSOREP/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004444-41.2017.8.11.0015

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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005110-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOSE POZZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005243-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA GUIMARAES LAUDARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005060-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que, 

o autor insurge-se quanto às supostas cobranças indevidas realizadas 

pela Requerida. Aduz o autor que no dia 15 de fevereiro de 2016, levou 

um susto ao receber em sua empresa, uma conta da reclamada do mês 

janeiro de 2016, no valor de R$ 2.192,20 (dois mil, cento e noventa e dois 

reais e vinte centavos), sendo que deste valor R$ 1.529,48 é referente a 

utilização no exterior do celular (66) 9201-3945. Alega que contratou 

serviços da Requerida referente a um pacote para realizar ligações 

internacionais, entretanto, houve falha na prestação de serviços da 

empresa Ré de modo que tal plano contratado nunca funcionou. Aduz que 

o serviço defeituoso da Requerida causou uma série de transtornos haja 

vista além de não ter usado o plano contratado fora cobrado 

indevidamente valores exorbitantes em sua fatura. Observa-se do AR 

juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi 

devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação 

pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, sendo que 

para levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no 

artigo 18, inciso II 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; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante 

entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

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 a cobrança efetivada de faturas, bem como, que 

as aludidas cobranças foram promovidas pela reclamada de maneira 

exorbitante e não condizente com sua utilização. De outra banda, cumpria 

a reclamada o ônus da prova acerca da licitude nas cobranças, porém, 

quedou-se REVEL. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade da requerida. No que tange aos alegados danos morais, 

acompanho o entendimento jurisprudencial acima colacionado, de que a 

cobrança de serviços não contratados através das faturas telefônicas 

constitui abuso de direito, superando ao mero transtorno. Frise-se, ainda, 

que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas 

a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 
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especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter 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 a restituição do que foi pago indevidamente de R$1.529,48 (mil 

quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) com a 

incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e 

juros legais a contar da citação, e, ainda, condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data 

da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

data do evento danoso. Via de consequência, declaro EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAETANO FORATINE-ME - ME (REQUERIDO)

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. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que, 

o Requerente levou seu aparelho celular para conserto, na entrada do 

carregador, pois o mesmo ao conectar na tomada não carregava a 

bateria. Aduz que fora feita vistoria notando que outras funções do 

aparelho estavam funcionando e o orçamento ficou no importe de 

R$190,00. Quando voltou na empresa para busca-lo, a Requerida aduziu 

que fez um banho químico no aparelho e o mesmo voltou a funcionar, 

entretanto, a tela do aparelho durante o procedimento parou de funcionar. 

Ocorre que, a Requerida trocou a referida tela e aduziu que a parte Autora 

teria que pagar R$600,00 pelo conserto. Após dias em o aparelho celular, 

dirigiu-se a uma assistência técnica e o orçamento para conserto ficou no 

valor de R$700,00. Pugna pela indenização por danos materiais e morais. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II 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; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 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 
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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 a falha na prestação de serviços da empresa 

Reclamada. De outra banda, cumpria a reclamada o ônus da prova acerca 

da licitude das atitudes, porém, quedou-se REVEL. Verifico que o 

consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. No 

que tange aos alegados danos morais, acompanho o entendimento 

jurisprudencial, de que a falha na prestação de serviços supera ao mero 

transtorno. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 1.000,00 (mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para condenar a 

indenização por danos materiais de R$700,00 (setecentos reais) com a 

incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e 

juros legais a contar da citação, e, ainda, condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos 

morais acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da 

prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data 

do evento danoso. Via de consequência, declaro EXINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013273-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DE SOUZA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013273-23.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CLARICE FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11341214 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 338 de 408



observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 9 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 331326 Nr: 10332-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DURREWALD BUENO - 

OAB:24904/O, BENJAMIM JOEL LUCIAN - OAB:24507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, considerando que o pedido formulado pela parte refere-se, 

precisamente, a revogação de busca e apreensão de menor infrator 

decretada antes do período de plantão judiciário, no Processo de 

Apuração de Ato Infracional nº 4061-22.2013.811.0015 (cód. 183075), em 

trâmite na Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca, o 

pedido veiculado nos presentes autos não deve ser apreciado em regime 

de plantão visto que informações imprescindíveis para a sua análise 

encontram-se nos autos principais.Ressalto que, o artigo 1º, alínea “c” da 

Resolução 71/2009 do CNJ, refere-se tão somente a pedidos de liberdade 

provisória de prisão em flagrante comunicada em regime de plantão, de 

modo que não pode ser interpretado extensivamente ao presente 

caso.Desta forma, com fulcro no artigo 1° da Resolução 71/2009 do CNJ, 

artigos 3º e 4º do Provimento 10/2016 do Conselho da Magistratura e 

artigos 4º e 5º da Portaria 30/2018- DF, deixo de analisar o presente 

pedido por não ser afeto a competência do Juiz Plantonista.Findo o regime 

de plantão, distribua-se o presente pedido por dependência ao no 

Processo de Apuração de Ato Infracional nº 4061-22.2013.811.0015 (cód. 

183075), em trâmite na Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

Comarca.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 216299 Nr: 15867-20.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS, GFT, CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Código n° 216299

Vistos,

Recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto pelos acusados 

Cleberson Campos de Souza (fl.775) e Fernando dos Santos Souza 

(fl.786).

Outrossim, intime-se o advogado do réu Fernando, via DJE, e dê-se vista à 

Defensoria Pública para que apresentem as devidas razões recursais, no 

prazo legal.

 Ressalto que, considerando que os autos não foram encaminhados para 

a Defensoria Pública para ciência da decisão de pronúncia, na ocasião de 

encaminhamento dos autos para oferecimento das razões recursais, 

deverá a Defesa aproveitar o ensejo para se manifestar nos termos do 

último parágrafo do referido decisium.

Após ao Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Em seguida, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação e 

análise de destinação da arma de fogo apreendida nos autos, nos termos 

do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux.

Em tempo, após o decurso do prazo do edital de fl. 778, certifique-se nos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325128 Nr: 6412-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PATRICK SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 (...) Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo 

acusado, bem como que seus argumentos se confundem com o mérito da 

ação penal e, portanto, deverão ser analisados em momento oportuno, 

designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a realizar-se no dia 

20/08/2018, às 15h30min, ocasião em que serão inquiridas as vítimas, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como será procedido o 

interrogatório do acusado. Dos requerimentos de produção de provas Em 

relação ao pedido de quebra de sigilo telefônico do acusado e da vítima, 

tenho que o indeferimento do pleito é medida de rigor. Nesse sentido, o art. 

3º da Lei nº 9.296/96 estabelece que “a interceptação das comunicações 

telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento 

da autoridade policial, na investigação criminal ou do representante do 

Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual 

penal”. Assim, o advogado constituído pelo réu, no patrocínio de sua 

Defesa, não possui capacidade postulatória para tal pleito. Desta forma, 

INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo telefônico requerido pela Defesa. 

Em relação aos pedidos de item 02 e 03, descritos às fls. 101/102, 

intime-se a Defesa, via DJE, para que especifique exatamente qual o 

trajeto (apontando os nomes das exatas ruas e bairros) que se requer as 

gravações das câmeras de segurança da cidade digital, bem como que 

decline o nome das empresas ou entidades particulares que se requer que 

seja oficiada solicitando possíveis gravações de câmeras de segurança 

desses locais, visto que o pleito de forma tão abrangente impossibilita sua 

efetivação na prática. No tocante ao pedido de realização do 

reconhecimento pessoal na forma dos art. 226 do CPP, desde já defiro-o, 

integralmente, registrando que o ato ocorrerá durante a realização da 

audiência designada nesta oportunidade. Notifique-se o Ministério Público 

e a Defesa. Intimem-se, expedindo o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291499 Nr: 3226-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDA, WQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:

 Código nº 291499

Vistos,

Considerando o teor da certidão retro, a qual dá conta da não apreciação 

do pleito de último parágrafo do requerimento de fl. 847, chamo o feito à 

ordem para sanar referida irregularidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Delegado de 

Polícia/Classe Especial/Corregedor Auxiliar Alcindo Rodrigues da Silva, 

considerando o sigilo judicial decretado nestes autos, requereu a 

utilização das provas presentes no inquérito policial instaurado para 

apurar os fatos narrados nestes autos como prova emprestada para o fim 

de instruir procedimento administrativo a ser instaurado por aquela 

Corregedoria Geral da PJC/MT em desfavor do Escrivão de Polícia Weider 

Chamos de Arruda, que figura como réu na presente ação penal.

A questão não necessita maiores delongas, não obstante o sigilo judicial 

das investigações decretas por este juízo, DEFIRO o pedido de utilização 

das provas produzidas na fase inquistorial como prova emprestada para 

subsidiar o procedimento administrativo a ser instaurado em face do réu 

Weider.

 Em tempo, acolho o pedido exarado às fls. 971/973 para autorizar o 

acusado Weider Chamos Arruda ausentar-se da Comarca e residir e 

laborar na cidade de Cuiabá/MT, desde que juntado aos autos 

comprovação do endereço que pretende residir, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Ressalto que, em relação ao pedido de autorização de designação do réu 

para exercer suas atividades laborais em alguma Unidade Policial da 

Comarca de Cuiabá/MT não compete a este juízo a análise de tal pleito.

Expeça-se carta precatória para a comarca de Cuiabá/MT, com a 
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finalidade de fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

acusado Weider, descritas às fls. 539. Enfatizo que o réu deverá 

permanecer comparecendo bimestralmente e requerer autorização para 

ausentar-se daquela comarca no juízo deprecado. Todavia, caso o 

acusado deseje mudar de endereço, deverá requerer autorização diante 

deste juízo.

 Notifique-se o Delegado de Policia e Corregedor Auxiliar e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 330805 Nr: 9920-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROGER DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CORREIA PEREIRA - 

OAB:22393 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 330805 Vistos, Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor do acusado ROGER DA SILVA CUNHA. A 

denúncia, acompanhada do inquérito policial e rol de testemunhas da 

acusação, foi recebida em 03/07/2018. Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito 

defensivo (fls. 10/11). (...) 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 ROGER DA SILVA CUNHA. Notifique-se 

o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 271581 Nr: 10811-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Código n°271581

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fl. 131, decreto a revelia do acusado, com 

fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal, eis que se 

colocou em lugar ignorado por este Juízo.

Por conseguinte, declaro encerrada a instrução processual, converto os 

debates em memoriais, os quais deverão ser apresentados no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171697 Nr: 6744-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJAIMES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DJAIMES FERNANDES, Filiação: Tomasia 

Fernandes e João Maria Fernandes, data de nascimento: 10/08/1950, 

brasileiro(a), natural de Itapiranga-SC. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que dos inclusos autos de inquérito policial que, 

em meses não especificados, no ano de 2008, na cidade e comarca de 

Sinop/MT, o denunciado JAIME FERNANDES RODRIGUES, mediante mais 

de uma ação, pelas condições de tempo, lugar, e maneira de execução, 

praticou atos libidinosos com diversos da conjunção carnal com a menor 

Elaine Aparecida Ribeiro da Silva, á epoca dos fatos com 10 (dez) anos de 

idade.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 25 de junho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207343 Nr: 8888-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MARIN DA SILVA RIBEIRO DA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR MARIN DA SILVA RIBEIRO DA 

ROSA, Filiação: Alzira Marin da Silva Ribeiro da Rosa, data de nascimento: 

01/07/1975, brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, convivente, caseiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 22 de junho de 2014, por volta das 

23h30min, na residencia localizada na Estrada Irene, Chácara Cristina 

Baby, Zona Rural, nesta ciudade e comarca de Sinop/MT, o denunciado 

LINDOMAR MAURIN DA SILVA RIBEIRO DA ROSA, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstaculo, 

juntamente com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para si, coisa 

alheia movel, pertencente a vitima Divina Paiva de Andrade Dalacosta, 

consistente em 01 (um) aparelho microondas, 01(um) botijão de gás, 

01(uma) caixa de som amplificada contendo um microfone, algumas 

panelas de cozinha e carnes bovinas, consoante depoimento da Vitima, 

auto de avaliação e auto de apreensão.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 25 de junho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262005 Nr: 4869-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANE ANTÔNIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERNANE ANTÔNIO BUENO, Cpf: 

34174230668, Rg: 05642757-8, Filiação: Maria Jose Teixeira Bueno e de 

Alvaro Marques Bueno, data de nascimento: 19/04/1960, brasileiro(a), 

natural de Monte Belo-MG, casado(a), comerciante, tec. man. apar. 

odontolog., Telefone (66) 9985-2745. atualmente em local incerto e não 

sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 07 de outubro de 2015, por volta das 

21h, na residencia localizada na Rua das Pitangueiras, nº 668, centro, 

nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denuciado ERNANE ANTONIO 

BUENO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e 

permaneceu, contra a vontade de quem de direito, em casa alheia, 

pertecente a vitima Márcia Rejane Guhlen Durrewald, sua ex-convivente e, 

logo em seguida, praticou vias de fato contra a vítima, consoante 

declarações da vítima e boletim de ocorrência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 25 de junho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277782 Nr: 14678-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA DE JESUS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILDA DE JESUS VIANA, Cpf: 

60153084359, Rg: 0206251320024, Filiação: Hilda de Jesus Viana, data de 

nascimento: 20/05/1986, brasileiro(a), natural de Vitorino Freire-MA, 

solteiro(a), diarista /autonoma, Telefone (66)8108-0956. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 11 de setembro de 2015, por volta 

das 11h50min, na Loja Elder, localizada na Avenida Governardor Julio 

Campos, nº 645, centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, a 

denuciada Nilda de Jesus Viana, consciente da ilicitude e reprovabilidade 

de sua conduta, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 

três camisetas, de cores variadas, avaliadas em R$ 240,00 (duzentos e 

quarente reais) da Loja Elder.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 25 de junho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287659 Nr: 896-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELDER MARCOS PEREIRA, Cpf: 

27880100873, Rg: 28.352.261-6, Filiação: Ivani Aparecida Paixão Pereira e 

João Tomas Pereira, data de nascimento: 08/12/1979, brasileiro(a), 

divorciado(a), agrônomo, Telefone 6699962-1739. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o autor dos fatos das medidas protetivas, deferidas 

conforme decisão de folhas em favor da vítima.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao art. 11, inciso I da Lei n° 11.340/06, 

visando a garantua da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

Pedido de Providencias Protetivas da vítima Alessandra Nazaré, antre o 

noticiado no BO nº BO-PC 2017.25224, natureza AMEAÇA - tendo como 

agressor - Helder Marcos Pereira, e de acordo com os termos do mesmo 

dispositivo legal, solicito seja dada ciência ao Ministerio Publico e demais 

providencias legais.

Despacho/Decisão: Que o requerido não se aproxime da requerente 

(distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados 

por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas, excetuada a filha menor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 09 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301554 Nr: 9353-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO DE OLIVEIRA, Filiação: Lucia 

de Oliveira, brasileiro(a), Telefone 66-99624-5847. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado acerca das medidas protetivas em favor da 

vítima.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas da vitima Renata Da Silva Bezerra, ante 

o noticiado no BO nº 2017.218269, datado em 04/07/2017, natureza 

Ameaça e Injuria nas Circunstancias na Lei nº 11.340/06. e de acordo com 

os termos do mesmo dispositivo legal, solicitamos que seja dada ciência ao 

ministério Publico.

Despacho/Decisão: determino:1.Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), 

bem como para familiares e/ou testemunhas, exceto o filho menor; e2.Que 

o requerido não vá à residência da requerente (Rua Central, Chácara 99, 

Comunidade Vitória – Sinop/MT) e de seus familiares, a fim de preservar a 

sua integridade física e psicológica.Registro, por oportuno, que o direito de 

visitas tem por objetivo evitar a ruptura dos laços de afetividade que 

devem ou deveriam prevalecer no seio familiar, garantindo à criança ou ao 

adolescente seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, não sendo 

somente um direito assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito do próprio 

filho de com eles conviver, reforçando o vínculo paterno e materno. Nessa 

linha e, tendo em vista que as medidas aqui deferidas têm caráter apenas 

penal, a partícula familiares acima grafada, conforme já consignado, não 

afeta eventual direito de visitas ao filho menor (Felipe), o qual deve ser 

harmonizado com a não-aproximação da vítima.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 09 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320526 Nr: 3422-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILDO DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

93473710334, Rg: 0276105720048, Filiação: Antonia dos Santos Silva e 

Jose Joel Pereira da Silva, data de nascimento: 16/12/1981, brasileiro(a), 

natural de Bacabal-MA, convivente, auxiliar de produção, Telefone 

66-96277182. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado das medidas protetivas deferida em favor da 

vítima.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas das vitimas Maria Leonice Alves, ante o 

noticiado no BO nº 2018.78702, natureza Ameaça/Lesão Corporal/ Injuria 

(Violencia Domestica), tendo como agressor e responderá via inquérito 

policial - Gildo dos Santos Silva, e de acordo com os termos do mesmo 

dispositivo legal, solicito seja dada ciencia ao Ministério Punlico e demais 

providencias legais.

Despacho/Decisão: determino:1.Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), 

bem como para familiares e/ou testemunhas, excetuados os filhos 

menores; e2.Que o requerido não vá à residência da requerente e de seus 

familiares, bem como no seu local de trabalho, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 09 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320987 Nr: 3730-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONETO DE OLIVEIRA PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONETO DE OLIVEIRA PEREIRA NETO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado acerca das medidas protetivas deferidas em 

favor da vítima.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas das vitimas Clarice Francisca da Silva, 

ante o noticiado no BO nº 2018.85983, natureza furto e ameaça - violência 

doméstica, tipificando no art. 155 e 147 da decreto-lei nº 2.848/40, tendo 

como suspeito Joneto de Oliveira Pereira Neto, e de acordo com os termos 

do mesmo dispositivo legal, solicitamos que seja dada ciência ao ministério 

Publico.

Despacho/Decisão: determino:1.Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), 

bem como para familiares e/ou testemunhas; e2.Que o requerido não vá à 

residência da requerente (Rua Alegria, n. 11, Bairro Cohab Parque das 

Araras – Sinop/MT) e de seus familiares, bem como ao seu local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.Indefiro 

o pedido de afastamento do requerido, pois as partes estão separadas há 

cinco anos e não residem mais no mesmo endereço, conforme se 

depreende das declarações da própria requerente.Com relação aos 

pedidos de suspensão/restrição de posse de arma de fogo e de 

restituição de bens, indefiro-os, por ora, haja vista a ausência de 

elementos comprobatórios suficientes, aptos a deferir tais pedidos 

cautelarmente. Intime-se o requerido, sobre as medidas protetivas acima 

deferidas, bem como cientifique-o de que, em caso de descumprimento 

dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO PREVENTIVA.Se necessário, o 

senhor oficial de justiça poderá utilizar a força policial para cumprimento 

do mandado, o que desde já autorizo, nos termos do § 3.º, do artigo 22, da 

Lei n. 11.340/06, devendo agir com parcimônia.Intime-se a requerente do 

deferimento destas medidas, a qual deverá comunicar este Juízo acaso 

não necessite mais delas ou se forem descumpridas.Notifique-se o 

Ministério Público sobre o teor da presente decisão.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, inclusive em regime de plantão, acaso ultrapassado o horário 

para distribuição regular dos mandados.Sinop, 15 de março de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas 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, Ana Lucia Castilho 

Lopes, digitei.

Sinop, 09 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324504 Nr: 6000-61.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CARNELOSSI BAPTISTA 

BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO SERGIO CARNELOSSI BAPTISTA 

BUENO, Cpf: 99253887168, Rg: 1.507.180, Filiação: João Pedro Carnelossi 

e Leonora Baptista Bueno, data de nascimento: 02/05/1983, brasileiro(a), 

natural de Sinop-MT, casado(a), autonômo. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o acusado acerca das medidas protetivas deferidas em 

favor da vítima.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

Pedido de Providencias Protetivas das vitimas Dayane Leal Montanha, ante 

o noticiado no BO nº 2018.130744, natureza, tendo como suspeitos Paulo 

Sergio Carnelossi Baptista Bueno, e de acordo com os termos do mesmo 

dispositivo legal, solicitamos que seja dada ciência ao Ministério Publico.

Despacho/Decisão: DEFIRO LIMINARMENTE algumas medidas protetivas, 

com fundamento no artigo 12, III c/c artigo 22, III (alíneas “a”, “b” e “c”), da 

Lei 11.340/06, e determino:1.Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), 

bem como para familiares e/ou testemunhas; e2.Que o requerido não vá à 

residência da requerente (Rua Araças, n. 670, Bairro Jardim Imperial– 

Sinop/MT) e de seus familiares, bem como ao seu local de trabalho, a fim 

de preservar a sua integridade física e psicológica.Indefiro o pedido de 

afastamento do requerido, pois as partes estão separadas e não residem 

na mesma residência, conforme se depreende das declarações da própria 

requerente.

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, Ana Lucia Castilho 

Lopes, digitei.

Sinop, 09 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329228 Nr: 8945-21.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON RODRIGUES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENILSON RODRIGUES MENDONÇA, Cpf: 

01701028158, Rg: 18226671, Filiação: Geny Rodrigues Mendonça e 

Valdemir Carmo Mendonça, data de nascimento: 28/04/1986, brasileiro(a), 

natural de Marcelândia-MT, convivente, construtor, Telefone 66 

9620-7728. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE o requerido para cumprir as medidas protetivas 

acima deferidas, bem como cientifique-o de que, em caso de 

descumprimento de quaisquer delas, poderá ser-lhe decretada a prisão 

preventiva. OBSERVAÇÃO 1: Se necessário, o senhor oficial de justiça 

poderá utilizar a força policial, o que desde já autorizo, nos termos do § 

3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas das vitimas Franciele Chagas de Lima, 

ante o noticiado no BO nº 2018.188598, natureza ameaçou e agrediu 

verbalmente, tiplificando no art. 140 e 147 da Decreto - Lei nº 2.848/40, 

tendo como suspeito Denilson Rodrigues Mendonça, e de acordo com os 

termos do mesmo dispositivo legal, solicitamos que seja dada ciência ao 

Ministério Publico.

Despacho/Decisão:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 290377 Nr: 2539-18.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 Vistos em correição.

Junte-se o laudo definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas, 

após, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

mercê do art. 5º, LV, da CRFB/88.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 308679 Nr: 13853-58.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR SALUSTRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 CERTIFICO, autorizada pela legislação vigente, que intimo o advogado do 

réu para, no prazo legal, apresentar alegações finais, por memoriais, 

mercê do artigo 403, § 3º, do CPP.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 322063 Nr: 4385-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVADS, ADSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação processual vigente e conforme 

autorizado pelo artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO Vossa Senhoria da 

decisão a seguir transcrita: "Defiro requerimento Ministerial de fl. 30-v. 

Com efeito, decido:

I - Expeça-se carta precatória para citação do requerido no endereço 

declinado à fl.30-v.

II – Intime-se o autor para juntar aos autos provas de que a viagem não 

terá fins de residência no exterior, no prazo de 10 (dez dias)."

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 149/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR o servidor FERNANDO AZEVEDO DE ALMEIDA, Analista 

Judiciário, matrícula n°. 14424, na Central de Distribuição, a partir desta 

data, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 9 de junho de 2018.

Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

PORTARIA N.º 150/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que a Gestora Judiciária LÚCIA REGINA MELIN SAIVA, 

matrícula n.º 24362, da Secretaria da Vara Especializada de Infância e 

Juventude, usufruirá férias do exercício de 2018, de 11 a 25.7.2018.

 RESOLVE

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora GRAZIELA CRISTIANE JUCHEM, Analista 

Judiciária, matrícula n.º 32826, para responder pelo cargo de Gestora 

Judiciária da Vara Especializada da Infância e Juventude, 11 a 25.7.2018, 

em razão de usufruto de férias do exercício de 2018 da titular LÚCIA 

REGINA MELIN SAIVA, matrícula n.º 24362.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 9 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PÉREIRA MARQUES

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Intimação

 Processo n. º 7389-67.2011.811.0002 – código 268341

 Intimação da advogada DRA. Edneia Silvana Gonçalves, OAB/MT N.º 

12.320, para que tome ciência que o processo n. º 

7389-67.2011.811.0002 – código 268341, da Terceira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 557, 

encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolada em 

03/07/2018.

 Processo n. º 12759-85.2015.811.0002 – código 402656

 Intimação do advogado Rodrigo Brandão Correa, OAB/MT N.º 16.113, 

para que tome ciência que o processo n. º 12759-85.2015.811.0002 – 

código 402656, da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande-MT, arquivado na caixa 1039, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolada em 29/06/2018.

 Processo n. º 2311-24.2013.811.0002 - código 306516

 Intimação do advogado Rodrigo Brandão Correa, OAB/MT N.º 16.113, 

para que tome ciência que o processo n. 2311-24.2013.811.0002 - código 

306516, da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 718, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolada em 29/06/2018.

 Processo n. º 5411-41.2000.811.0002 - código 27201

 Intimação dos advogados Servio Tulio de Barcelos, OAB/MT N.º 14.258-A 

e José Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MT Nº 19.081-A, para que tomem 

ciência que o processo n. 5411-41.2000.811.0002 - código 27201, da 

Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 

667, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 
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05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolada em 

26/06/2018.

 Processo n. º 9576-43.2014.811.0002 - código 342059

 Intimação do advogado Mohamad Rahim Farhat, OAB/MT N.º 2.542, para 

que tome ciência que o processo n. 9576-43.2014.811.0002 - código 

342059, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande-MT, arquivado na caixa 929, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolada em 29/06/2018.

 Processo n. º 16120-13.2015.811.0002 - código 409013

 Intimação do advogado Rodrigo Brandão Correa, OAB/MT N.º 16.113, 

para que tome ciência que o processo n. 16120-13.2015.811.0002 - 

código 409013, da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 1010, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolada em 29/06/2018.

 Processo n. º 24455-55.2014.811.0002 - código 376886

 Intimação do advogado Rodrigo Brandão Correa, OAB/MT N.º 16.113, 

para que tome ciência que o processo n. 24455-55.2014.811.0002 - 

código 376886, da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 1123, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolada em 29/06/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 371944 Nr: 20873-47.2014.811.0002

 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: PFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIAO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

I- Cumpra-se o item 5 da decisão de fls. 14/14-verso.

II- Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 520313 Nr: 24636-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITDCS, GDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, RAÍSSA DIAS 

VITOR DA SILVA - OAB:19807

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por IAN THOMAS DA COSTA 

SILVA, representado, em face de DENILSON VIEIRA DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos.

Pela petição de fl. 27, o exequente requereu a desis-tência da ação.

É relatório.

Decido.

Como se sabe, “constitui princípio, albergado na legis-lação vigente (CPC, 

art. 775), que o exequente tem a livre disponibilidade da execução, 

podendo desistir a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a 

todos os executados, mesmo porque a execução existe em proveito do 

credor, para a satisfação do seu crédito” (RSTJ 6/419).

Além disso, o credor pode desistir do processo de exe-cução, de regra, 

independentemente da concordância do executado.

Em consequência, com fundamento no art. 775, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

 Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433178 Nr: 2914-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDO, NEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FÁTIMA DZIOBAT 

- OAB:11.188-MT

 VISTOS.

Trata-se de Execução de alimentos proposta por BRENNO CAMPOS DE 

OLIVEIRA em face de GILBERTO PADILHA DE OLIVEIRA.

Compulsando os autos, verifica-se que estão paralisados há meses, 

diante da inércia da parte autora, que embora devidamente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, já que presumo válida a 

intimação de fl. 125, uma vez que dirigida ao endereço informado nos 

autos, cumpre às partes atualizar o respectivo endereço sempre que 

houver modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 274, 

parágrafo único, do CPC.

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

§1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 234876 Nr: 14846-24.2009.811.0002

 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: BGDS, PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIAO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposi-ção, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 24/4/2018, às 15h30m (Horário Oficial de 

MT).

II- Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e Defensores.

III- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 234876 Nr: 14846-24.2009.811.0002

 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: BGDS, PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIAO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

 I- Nos termos do artigo 72, II, do CPC, nomeio Curador ao requerido citado 

por edital, um dos Defensores Públicos oficiantes nesta Comarca, para, se 

aceitarem a nomeação, patrocinarem a sua defesa (RT- 663/84).

Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO 

POR EDITAL. RÉU REVEL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR 

ESPECIAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE 

EX OFFICIO. - Ocorrendo a citação edilícia do Réu e sua revelia, a 

ausência de nomeação de curador especial a rigor do art. 9º, inciso II, do 

Código de Processo Civil macula o processo com vício insanável, posto 

que não se forma relação processual plena. - Preliminar ex officio para 

anular todos os atos processuais praticados após a citação edilícia (fls. 

34/35), impondo-se ao juízo primevo a nomeação de curador especial para 

a retomada do curso natural do processo. Respeito ao princípio da ampla 

defesa e contraditório. - Recurso prejudicado e não conhecido. Sentença 

anulada ex officio. (TJ-AM - APL: 02491855720088040001 AM 

0249185-57.2008.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de 

Julgamento: 17/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/08/2015)

II- Após, manifestem-se o requerente e volte-me concluso.

III- Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 234876 Nr: 14846-24.2009.811.0002

 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: BGDS, PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIAO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

I- Considerando que todas as diligências determinadas se mostraram 

infrutíferas, defiro a citação por edital, conforme requerido à fl. 62, com 

prazo de 30(trinta) dias. Dispenso a realização da audiência de 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC.

 iI- Às providências. cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433575 Nr: 3149-59.2016.811.0002

 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: FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIAO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição

I- Processo em ordem.

II- Aguarde-se o decurso do prazo do edital expedido neste feito, 

prosseguindo nos ulteriores termos do processo.

III- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433575 Nr: 3149-59.2016.811.0002

 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: FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIAO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Visto. A audiência restou prejudicada ante a ausência do requerido (fls. 

82, Vº). Objetivando o prosseguimento do feito, defiro o pedido formulado 

pela parte autora. Cite-se o requerido, por edital com prazo de 20 dias, 

para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do 

mandado as advertências previstas nos artigos 344 do CPC. Vindo aos 

autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora 

para manifestação. Não sendo apresentada contestação, nomeio desde já 

a defensora pública Dr(a) Sandra Cristina Alves, para proceder à defesa 

do réu. Desta audiência saem os presentes intimados. Adote o Sr. Gestor 

as providências pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 344844 Nr: 11781-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIZETH LUIZA COENGA FERREIRA, MARIA 

AUXILIADORA DE FRANÇA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHRI DE 

OLIVEIRA - OAB:2969-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de CURATELA que ILIZETH LUIZA COENGA FERREIRA 

move em face de MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA FREIRE.

À fl. 99, colacionou-se aos autos certidão de óbito da requerida.

É o relatório.

Decido.

Conforme preceitua o art. 493 do CPC, a sentença deve considerar o 

estado em que se encontra o processo no momento da decisão, 

levando-se em conta fato superveniente que, de alguma forma, venha 

influenciar no resultado da demanda.

Diante do noticiado falecimento da Sra. MARIA AU-XILIADORA DE 

FRANÇA FREIRE, forçoso reconhecer a perda do objeto deste feito.

Verificada, por certo, a ausência superveniente do interesse processual. 

Neste sentido, eis os seguintes julgados selecionados por Ale-xandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”

Ante o exposto, diante da carência da ação decorrente da falta de 

interesse processual, declaro a perda do objeto da presente ação e, como 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 

485, inciso VI E IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a parte autora be-neficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho
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 Cod. Proc.: 452933 Nr: 13199-47.2016.811.0002

 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: ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJRC, RAM, MMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

proposta por ERNESTINA RODRIGUES MARTINS em face ROSELY 

APARECIDA MARTINS e MARILENE MARTINS CORREA.

Compulsando os autos, verifica-se que estão paralisados há meses, 

diante da inércia da parte autora, que embora devidamente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, já que presumo válida a 

intimação de fl. 50, uma vez que dirigida ao endereço informado na inicial, 

cumpre às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC.

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

§1, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 229869 Nr: 10024-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18222

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 273, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 276/277; 283), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl.284).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 100109 Nr: 9546-86.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGSrPsmEVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120, PAULO FERNANDO SCHNEIDER /CURADOR - UNIVAG - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito (fl. 

132), sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fl. 133).

Destarte, intimada pessoalmente para dar prosseguimento no fei-to, como 

não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiário da assistência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 438701 Nr: 6101-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDSM, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827, FERNANDO MARCIO VAREIRO - OAB:15287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS.

Trata-se de ação de alimentos proposta por JOÃO PEDRO DA SILVA 

MENDES, representado, em face Sebastião de Macedo mendes.

Compulsando os autos, verifica-se que estão paralisados há meses, 

diante da inércia da parte autora, que embora devidamente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, já que presumo válida a 

intimação de fl. 53, uma vez que dirigida ao endereço informado na inicial, 

cumpre às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC.

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

§1, ambos do Código de Processo Civil, e, por corolário, revogo a tutela 

concedida à fl. 16.

Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 264555 Nr: 3756-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCDA, YRDA, PCDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelina Freitas Ribeiro 

Def.Pública - OAB:Def. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01)ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 210184 Nr: 5960-70.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDOSSMRRDO, VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA - 

OAB:7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01 ano), a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 235916 Nr: 15751-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, JACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBM(E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10016, ROGERIO BARÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30)DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (30) trinta dias, a depender de 

providências única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005631-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. E. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (RÉU)

 

PROCESSO PJE Nº 1005631-26.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

9 de julho de 2018. Edith Garcia Gestora Judicial em Substituição

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432918 Nr: 2729-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVSP, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627

 VISTOS etc.

 Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 69 verso, 

bem ainda o pleito do Ministério Público de fls. 71, JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Condeno o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios 
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que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, 

do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 409707 Nr: 16470-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIS MEIRE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 11.323

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do N.C.P.C., abro vistas:

 (xx) Ao Advogado da Autora para manifestar acerca sobre a 

contestação no prazo legal.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003790-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº 1003790-59.2018.8.11.0002. Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo 

manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009506-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FARIAS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA BAGINI (RÉU)

JOSE BAGINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes, para no prazo comum de quinze dias, falarem 

sobre as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001197-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON REIS DINIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que os embargos de 

declaração (ID n. 13189323) são tempestivos. Assim, procedo a 

INTIMAÇÃO da parte requerente/embargada para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 9 de julho 

de 2018. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DE ARRUDA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que os embargos de declaração (ID n. 13317551) são 

tempestivos. Assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte 

requerente/embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004855-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BEATRIZ XAVIER DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que os embargos de declaração (ID n. 13423591 ) são 

tempestivos. Assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte 

requerente/embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009066-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados das partes para no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA COSTA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (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 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que impulsiono estes autos para 

intimar as partes para manifestar sobre a proposta de honorários do 

perito. VÁRZEA GRANDE, 9 de julho de 2018. TANIA SEBASTIANA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001449-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001449-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO AGRIPINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO AGRIPINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003502-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVIR FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003502-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVIR FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002247-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005435-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005435-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVEM ANDERSON DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVEM ANDERSON DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 31 de julho de 2018, ás 8:30 horas, 

por hora de chegada, no consultório do Dr Ernani da S Lara Castrillon - 

medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888, sala 33, Edificio Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004419-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINO RAMOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINO RAMOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003003-30.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

EXECUTADO: HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR Vistos... Em 

virtude de readequação de pauta, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 18:00h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383566 Nr: 1121-55.2015.811.0002

 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: ANA PAULA MIRANDA FRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 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.: 335277 Nr: 3755-58.2014.811.0002

 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: MORGANA SUELY SPINOLA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o retorno dos 

autos do TJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413138 Nr: 18429-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE CRISTINA BAZANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DA SILVA GOMES - 

OAB:19604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o retorno dos 

autos do TJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005561-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SALERNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS MARQUES MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005561-09.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS SALERNO REQUERIDO: FRANCISCO 

CARLOS MARQUES MACIEL Vistos... Da análise dos autos observo que a 

advogada do réu opôs em favor de Suely Alves Moreira Rosa e Francisval 

Rodrigo Arruda Maciel Embargos de Terceiro (Id. 13499153), 

acompanhados de dezenas de documentos não identificados, em 

dissonância com o art. 13-A, da Resolução 022/2011-TP. Ao invés de opor 

os Embargos como petição inicial, com o regular protocolo para posterior 

distribuição, assim o fez como peça autônoma e como se fosse do próprio 

processo, evidenciando um erro crasso na utilização do sistema PJE pela 

profissional. Assim, não se tratando de petição e documentos deste 

processo, tão pouco, não há que ser considerada inicial, DETERMINO A 

EXCLUSÃO dos andamentos deste processo da petição e documentos 

constantes nos Id’s de 13499153 a 13500460, o que deverá ser 

certificado. Intime-se a advogada a fim de que tome conhecimento. No 

mais, seguem informações ao Agravo de Instrumento interposto pelo réu. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005318-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA TEODORO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005318-31.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JOAO MARIA TEODORO DOS SANTOS RÉU: AYMORE Vistos... 

Analisando os autos, observo que os praticamente todos documentos 

anexados, encontram-se total ou parcialmente ilegível, em 

desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 

185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os 

documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Dessa forma, determino que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos 

legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam cópias 

completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005532-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA CRISTINE CABRAL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO SOARES FILHO OAB - GO19719 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005532-22.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MAYRA CRISTINE CABRAL SANTIAGO REQUERIDO: 

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005383-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DA SILVA QUINTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005383-26.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR 

EXECUTADO: CLAUDEMIR DA SILVA QUINTINO 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. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de 

Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

(CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários advocatícios em 

10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005515-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - MT0003112A 

(ADVOGADO)

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT0019816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005515-83.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: REZENDE DE 

CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME, MFMT CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA 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. Com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 22/08/2018, às 14:00 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, 

por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência 

supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005518-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005518-38.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP EXECUTADO: 

GRAMARCA VEICULOS LTDA Vistos... Cite-se a parte devedora para 

pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, 

penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe 

arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado 

que em havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela 

metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005519-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005519-23.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP EXECUTADO: 

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 
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(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005530-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005530-52.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP EXECUTADO: 

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de 

Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

(CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários advocatícios em 

10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005504-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005504-54.2018.8.11.0002. 

AUTOR: NILZA MARIA DA COSTA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos... Por se tratar de documento 

imprescindível, determino a intimação da parte autora, para que junte aos 

autos, o contrato referente ao Plano de Saúde aqui discutido, ou qualquer 

outro documento que comprove o seu vínculo com a requerida. Para tanto, 

concedo prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001782-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIO DUARTE - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001782-12.2018.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[Associação]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA Parte Ré: 

REQUERIDO: ELIO DUARTE - EPP, GERENCIAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, comprove o 

recolhimento das diligências no prazo de cinco dias. Processo: 

1001782-12.2018.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE - MT, 9 

de julho de 2018 Atenciosamente. DUMARA KLENA NOGUEIRA DE 

CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA PEREIRA DA SILVA DIONIZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002133-82.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 170.060,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELOINA PEREIRA DA SILVA 

DIONIZIO Parte Ré: RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO 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 , 9 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.: 268069 Nr: 15573-12.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES, OAB-MT 4156, NO PRAZO LEGAL, DA 

EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE E REMESSA À 

CENTRAL DE MANDADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO MANDADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445427 Nr: 9613-02.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO AQUINO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDIN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

BANCO PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:OAB-MT 13431-B

 Ante o exposto, considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva da instituição bancária requerida, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito com relação ao Banco Panamericano S/A, com fulcro 

no artigo 485, inciso VI, do CPC, e, diante dos fatos e documentos trazidos 

ao bojo dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos contra 

Baldin Comércio de Veículos Ltda., com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Considerando a revelia da 

concessionária requerida e a fim de proporcionar a obtenção do resultado 

prático e satisfatório ao autor determino que seja expedido ofício ao 

DETRAN/MT para que se proceda o trâmite adequado para transferência 

de propriedade do veículo FIAT MILLE FIRE (way), 1.0, placa HJJ2302, 

Chassi n. 9BD15822786161416, para o nome do autor, devendo o 

demandante recolher as taxas necessárias para o referido procedimento. 

Outrossim, condeno a demandada ao pagamento de uma indenização ao 

autor, a título de danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). 

[..]Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 428268 Nr: 26432-48.2015.811.0002

 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: JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ADÃO DO ESPÍRITO SANTO, 

ANTONIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA, OAB-MT 4886, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAR 

AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA A DILIGÊNCIA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO 

TJMT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004574-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY CANAVARROS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004574-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ROSINEY CANAVARROS DE ARRUDA RÉU: VICTOR HUGO 

VIDOTTI Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 11 de setembro de 2018, às 14h40 constando que 

a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 7 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004289-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO MANOEL DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004289-43.2018.8.11.0002. 

AUTOR: EDEZIO MANOEL DUARTE RÉU: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA Vistos. Em que pese a manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a 

audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 11 de setembro de 2018, às 15h20, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a 

parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 

335, ambos do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 8 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004294-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE APARECIDO ANTONIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004294-65.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JORGE APARECIDO ANTONIO DA CRUZ RÉU: REZENDE DE 

CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME Vistos. 

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

11 de setembro de 2018, às 15h40 constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 8 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004335-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAIAO MIGUEL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004335-32.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JESSICA PAIAO MIGUEL REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido 

de indenização por danos morais e pedido liminar inaudita altera pars 

proposta por JESSICA PAIÃO MIGUEL em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC 

NPL I. Aduz que, ao tentar efetuar compras no crediário no comércio local, 

para sua infelicidade, este lhe foi negado, sob o argumento de que seu 

nome consta incluso nos órgãos de proteção ao crédito. Ao retirar 

certidão perante órgão de crédito, constatou que seus dados foram 

inseridos pela empresa ré. Alega não se lembrar de ter contratado os 

serviços da requerida, desta forma desconhece o débito, de modo que a 

cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas. Afirma, 

também, que não recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do 

suposto débito, nem foi notificada previamente, quanto à inclusão de seus 

dados nos cadastros restritivos. Assim, requer seja determinada com a 

máxima urgência que a requerida providencie a imediata exclusão dos 

seus dados do cadastros negativo de devedores, sob pena de pagamento 

de multa a ser arbitrada por este juízo. Requereu as benesses da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relato. Fundamento e decido. 

Em que pese a autora não ter pugnado de forma expressa pela 

concessão da tutela de urgência, da análise da exordial, verifica-se que é 

o que almeja, assim procedo com a análise do pedido. Nos termos do art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifico que o pedido de 

antecipação de tutela não merece deferimento, pois não estão presentes 

os requisitos necessários a possibilitar seu acolhimento, em especial o 

perigo de dano irreparável. Visa a requerente seja determinada a imediata 

retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de 

que não reconhece a dívida e que a restrição tem lhe causado 

constrangimentos. Ocorre que, a autora teve seus dados inseridos nos 

órgãos de proteção ao crédito por outras empresas (Caixa Econômica 

Federal), conforme se depreende do extrato do Serviço de Proteção ao 

Crédito (id. 13428349). Não há nada nos autos que indique ou comprove 

que referida inclusão é indevida, ou até mesmo, que se encontra em 

discussão judicial. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS – INADIMPLÊNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO NOME 

EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO 

PASSÍVEL DE OCASIONAR DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ – NÃO 

DESMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – 

RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE BOLETO DA 1ª 

MENSALIDADE/MATRÍCULA PELO PRÓPRIO AUTOR – INADIMPLÊNCIA 

POSTERIOR INCONTROVERSA - MATÉRIA EM DEBATE QUE ENSEJA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.” (AI, 112613/2013, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 02/04/2014, Data da publicação no DJE 07/04/2014.) Além 

do mais, só deve ser admitida a concessão de tutela antecipada sem a 

oitiva da parte contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria 

efetividade da tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo 

contrário, oportunizar o contraditório é importante para se apurar a 

verdade sobre todo o ocorrido (art. 9º do CPC). Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pela parte autora, o que faço com fulcro no art. 300 do Código de 

Processo Civil. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 

6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, para determinar que a requerida apresente, no prazo da 

defesa, os documentos que deram origem à dívida em discussão. Cite-se/ 

intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 15horas, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 7 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005447-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

SARA INGRID MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

SIMONE DE ARAUJO DIAS (AUTOR)

SILBENE SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

SUELY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

SOISE MARIA DA COSTA (AUTOR)

TAIZA VALADARES SANTOS (AUTOR)

T. B. D. S. B. (AUTOR)

TATIANE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

TALITA DEONIZIA DA SILVA JESUS (AUTOR)

THAYANE SILVA CAMPOS (AUTOR)

THAMIRES CRISTINA TOLEDO DA CONCEICAO (AUTOR)

VALDIRENE DE SOUZA CHAVES (AUTOR)

THUANY ALEXIA BORGES DA MATA (AUTOR)

VALQUIRIA DA CRUZ SILVA DO CARMO (AUTOR)

PATRICIA MAYARA BATISTA CORREA (AUTOR)

VANESSA CLARA OLIVEIRA GUEDES DA SILVA (AUTOR)

VANDERLUCIA ODILOM DA SILVA RAMOS (AUTOR)

VERBENA DA SILVA SANTOS SOUZA (AUTOR)

VERA NICE ELIDIO DA SILVA (AUTOR)

WILMAR CESAR DE ARRUDA COSTA (AUTOR)

WALDECIRA MARIA DO AMARANTE (AUTOR)

LOHANE SUMAYA NASCIMENTO (AUTOR)

LEOMAR CANABARRO DA SILVA (AUTOR)

LUCIA MARTINS DE ANDRADE (AUTOR)

LUANE CARMEM COSTA SANTOS (AUTOR)

MARCOLINA IMACULADA DA SILVA (AUTOR)

LUCIVANIA CAMPOS SILVA (AUTOR)

MARCILENE CONCEICAO CURVO (AUTOR)

MARCILEI MARIA CURVO (AUTOR)

MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES DO MONTE (AUTOR)

MARIANA CARDOSO (AUTOR)

MARIA MARCILENE PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

MONIK DE BARROS FERREIRA (AUTOR)

MEURE SANDRA SILVA CAMPOS (AUTOR)

OLIVIA VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

NILSON JOSE DE CAMPOS (AUTOR)

PAULO MANOEL DE ALMEIDA (AUTOR)

RAIANE DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

RAIANE MARIA DE SOUZA SOARES (AUTOR)

RENATA GARCIA DE SOUSA (AUTOR)

RAYSA MARIA DA SILVA (AUTOR)

ROSA FRANCELINA DE LARA (AUTOR)

RENATO SANDRO DA COSTA (AUTOR)

ROSALIA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

ROSA MARIA ALVES PINHEIRO (AUTOR)

ROSIMEIRE DA SILVA BARROS (AUTOR)

ROSIMEIRE ALVES DA SILVA (AUTOR)

SANTINA ROCHA DE ARAUJO (AUTOR)

ROZIELE ALVES BROZEQUINE (AUTOR)

EDUARDA PIRES DE ALMEIDA (AUTOR)

EDIVANE CUNHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ELIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
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ELAINE ALVES (AUTOR)

EMILE CRISTINA SILVA DE CAMPOS (AUTOR)

FABIOLA DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

FABIANA MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

FAUSTINO LIANDRO DA SILVA (AUTOR)

FRANCIELLY MARIA DA SILVA (AUTOR)

GILMARA SOUZA DE MORAES (AUTOR)

FRANCIELLY PEREIRA GAUNA (AUTOR)

GRACIELLY RODRIGUES LEMES (AUTOR)

GONCALO SANTIAGO DA SILVA (AUTOR)

GUIOMAR MAGALHAES DA SILVA (AUTOR)

GUIDA ELIETE DE MORAES RODRIGUES (AUTOR)

IOLANDA DE MOURA ARRUDA (AUTOR)

INGRID MACHADO KUMAKURA (AUTOR)

JACKELINE DE ALMEIDA (AUTOR)

JAQUELINE DIRCE DE ARRUDA (AUTOR)

JAILY LEITE NASSARDEM (AUTOR)

JOSE BENEDITO GUIMARAES (AUTOR)

JONAS FLORIANO CORREA (AUTOR)

JULIANA BATISTA MESQUITA (AUTOR)

JOYCE GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

KAROLINE ISABEL DE ASSUNCAO (AUTOR)

JULIO CESAR ELIAS DE ARAUJO (AUTOR)

LEICY ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

KATIA ARDAIA MENDES (AUTOR)

ADRISON DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

ANA KAROLINA DELGADO DA SILVA (AUTOR)

ALAIDE SOARES RAMOS (AUTOR)

BEATRIZ FERREIRA NASCIMENTO (AUTOR)

ANDREA CARLA SOUZA DE MORAES (AUTOR)

CIDILENE DAS DORES DE ASSUNCAO (AUTOR)

BENEDITA RAMIRA DA SILVA (AUTOR)

CRISTIANE DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

CLEUDETE PINTO DE SOUZA (AUTOR)

DAIANE MORALES SOUZA (AUTOR)

CRISTINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

DIOGO SOARES RAMOS (AUTOR)

DIANA RAFAELA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

EDILZA CUNHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

EDILAINE PEREIRA DA SILVA NOBRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT0008015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005447-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ADRISON DOS SANTOS JUNIOR, ALAIDE SOARES RAMOS, ANA 

KAROLINA DELGADO DA SILVA, ANDREA CARLA SOUZA DE MORAES, 

BEATRIZ FERREIRA NASCIMENTO, BENEDITA RAMIRA DA SILVA e outros. 

RÉU: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - 

EPP Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária de Aquisição de Imóvel com 

pedido de Tutela Antecipada proposta por ADRISON DOS SANTOS JUNIOR 

e outros em desfavor de AURORA CONSTRUCÕES INCORPORACÕES E 

SERVICOS LTDA. Sustentam os autores que, apesar de terem efetuado os 

cadastros burocráticos necessários nos setores da habitação, de serem 

pessoas que adequam ao perfil que se beneficia das políticas públicas de 

habitação, seus pleitos se alongam no tempo em decorrência de lento 

andar da decisões políticas. Afirmam que, as obras do Residencial 

Jequitibás foram paralisadas há mais de 5 (cinco) anos, em razão de 

problemas administrativos da requerida, ficando o empreendimento em 

situação de abandono. Assim, os moradores resolveram ocupar as 

residências e iniciar o processo de retomada das construções com a 

realização da cobertura, colocação de portas, janelas e outros reparos 

necessários. Assim, requerem a concessão de tutela antecipada para 

autorizar que os moradores realizem as obras necessárias para 

conclusão das residências; que seja autorizado o depósito mensal da 

quantia de R$50,00 (cinquenta reais) a título de antecipação das 

prestações e que seja efetuada a perícia judicial individual das casas a fim 

de atestar quais partes do projeto foram construídos pela requerida. No 

mérito, pugnam pela procedência da ação, permitindo que as famílias 

requerentes adquiram em definitivo as Unidades do Residencial Jequitibás. 

Em que pese a relevância dos fatos e argumentos expendidos pela parte 

autora, no caso verifica-se a ausência de interesse processual e 

legitimidade para a interposição da presente ação. Isso porque, da análise 

dos fatos narrados denota-se que, em verdade, os requerentes 

pretendem a concessão de decisão judicial que autorize/permita a 

continuação de situação irregular. Assim, a concessão da tutela 

pretendida ensejaria convalidação, por parte do Poder Judiciário, da 

invasão realizada pelos requerentes, o que não se admite. Demais disso, o 

objeto da ação, permitir que as famílias adquiram em definitivo os imóveis 

do Residencial Jequitibás, não tem qualquer respaldo jurídico haja vista 

que não preenche os requisitos para a aquisição da propriedade, 

conforme previsto nos art. 1238 e seguintes do Código Civil, posto que os 

autores possuem a posse clandestina dos imóveis em questão. Cumpre 

anotar que, o simples fato de o requerentes preencherem os requisitos 

para participarem do Programa de Habitação Popular e de terem realizado 

a inscrição para tanto, não gera o direito de verem-se emitidos na posse 

dos imóveis. É cediço que, para fazer jus ao recebimento do imóvel é 

necessário se observar a ordem de prioridade, participar do sorteio 

realizado pelas autoridades competentes e ser contemplado, o que ainda 

não ocorreu. De tal modo, ainda que demonstrado o descaso da requerida 

e do Poder Público com o empreendimento em questão, os requerentes 

não se podem valer do Poder Judiciário para desrespeitar as normas 

estabelecidas e/ou adquirir um dos imóveis do referido residencial em 

detrimento de outros que também tem direito à moradia digna. De outro 

norte, tendo em vista a não conclusão das obras, com a consequente 

expedição de habite-se pela autoridade competente, este juízo não pode 

coadunar com o descumprimento de normas de segurança, autorizando 

que pessoas residam no empreendimento inacabado. Assim, em 

homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Sem prejuízo, tendo em vista a 

conexão do presente feito com a Ação de Manutenção de Posse 

distribuída sob n. 1004694-79.2018.811.0002, bem assim com o processo 

n. 1005307-02.2018.811.002, determino a associação dos processos, 

evitando-se assim decisões contraditórias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 03 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005550-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA HELENA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005550-43.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARTHA HELENA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: 

VAGNER MARTINS DA SILVA Vistos. Em análise dos autos verifica-se 

tratar de Ação de Interdição c/c Tutela de Urgência, cuja competência é da 

Vara Especializada da Família. Ante o exposto, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a presente demanda 

e determino a sua redistribuição para uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 6 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005401-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE APARECIDA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vitoria Veículos (RÉU)

ADEMIR DE MELO NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005401-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR: KATIANE APARECIDA DE ARRUDA RÉU: ADEMIR DE MELO 

NOGUEIRA, VITORIA VEÍCULOS Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados 

no art. 319 do CPC, haja vista que não informou sua profissão e estado 

civil, nem o endereço eletrônico das partes. Ademais, pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informa seu estado 

civil e profissão; 2. Informar os endereços eletrônicos das partes, o que 

se não for possível também deverá ser informado. 3. Juntar declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada, bem como comprovar a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da gratuidade 

da justiça e/ou proceder o recolhimento dos emolumentos iniciais. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 3 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005503-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIZE PISANI STOTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS OAB - SC10823 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005503-69.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LENIZE PISANI STOTZ REQUERIDO: LUIZ ANTONIO DE 

OLIVEIRA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA Vistos. Cumpra-se como deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 9 de julho de 

2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005432-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005432-67.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GLORIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO INTERESSADO: 

BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 5 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005590-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DELL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARMOA OAB - MT10372/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005590-25.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AGROPECUARIA DELL LTDA - ME EXECUTADO: GERALDO 

ALUIZIO GUIMARAES Vistos. Em análise dos autos verifica-se que a ação 

foi nominada como Execução de Título Extrajudicial, contudo não veio 

instruída com título executivo válido, pois embora a parte autora faça 

menção ao contrato de compra e venda este não foi acostado aos autos, 

e a notificação extrajudicial juntada (id. 14012101) não se enquadra em 

qualquer das hipóteses legais de títulos executivos extrajudiciais (art. 784, 

do CPC). Destarte, ante à ausência de documento indispensável à 

propositura da ação deverá o exequente promover a emenda à inicial 

juntando-o, ou se preferir deverá adequar à ação e os pedidos ao 

procedimento comum, observando o disposto no art. 319 e seguintes do 

CPC (art. 801 c/c 320, do CPC). Ainda, verifica-se que, não consta nos 

autos a informação de que foram recolhidos os emolumentos judiciais 

iniciais. Sendo assim, determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando o título executivo, ou adeque o título da ação e 

pedidos ao procedimento comum, bem como comprove o recolhimento das 

custas referentes à distribuição da presente ação, sob pena de 

indeferimento da exordial (art. 801 c/c 290, ambos do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, façam os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Várzea Grande, 5 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005342-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE PNEUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005342-59.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CHARLENE PNEUS LTDA REQUERIDO: POLIANA RIBEIRO 

DOS SANTOS Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 9 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005651-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA GELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCELO MACERA SHINTATE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005651-80.2018.8.11.0002. 
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REQUERENTE: SILVANIA GELLER REQUERIDO: MARIO MARCELO 

MACERA SHINTATE Vistos. Em análise dos autos verifica-se que a 

exordial foi juntada de forma desordenada bem como não foi encaminhada 

cópia da contestação e demais documentos pertinentes, como procuração 

ad judicia da parte ré. Assim, solicite-se o juízo deprecante que encaminhe 

a este juízo cópia da exordial, em ordem crescente, da contestação, da 

procuração da parte ré e demais documentos pertinentes para a oitiva da 

testemunha. Juntados os documentos mencionados, façam os autos 

conclusos para a designação de audiência. Caso contrário, decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, devolva-se a Carta Precatória 

ao juízo de origem constando no ofício o motivo da devolução (art. 390, da 

CNGC). Às providências. Várzea Grande, 9 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006388-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006388-20.2017.8.11.0002. 

AUTOR: TEREZINHA ROSA DE PINHO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Conclusão indevida. Retornem os autos à 

Secretaria para cumprimento decisão proferida, encaminhando os autos 

ao juízo competente. VÁRZEA GRANDE, 5 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005635-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005635-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ANTONIO DONIZETE CORREA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato proposta em desfavor de instituição financeira 

subordinada à fiscalização do Banco Central, em que visa a revisão de 

cláusulas contratuais, tarifas e taxas de juros de financiamento realizado 

pelo autor. Logo, com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a Vara Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 9 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002371-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MOREIRA DA SILVA TOSTA (AUTOR)

SIRLEY MOREIRA DE JESUS KIMURA (AUTOR)

EUDES MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JESUINO OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006280-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JABSON MORAES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005633-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

ANA SEBASTIANA LISBOA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

Confinante Fundo - Valmir Martins de Paula (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Frente (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Lado Direito - Senair Ribeiro (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Lado Esquerdo - Abel da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000059-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGELUZ ASSESSORIA E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008814-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ROBERTO THEIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (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)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002800-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BRAGA JARDIM - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005154-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCYARA SOUSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965/O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009079-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA ROSCETE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY AUGUSTUS ROCHA OAB - GO21476 (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009140-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009323-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009368-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINDA ALZIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009163-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002938-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEYA KATIA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009591-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009413-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1009416-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009411-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (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)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009450-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERGINIO DE SOUZA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009219-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000312-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEK AZEVEDO MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003099-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA GREICIANE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007146-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000382-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIO NUNES DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VITURINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008936-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 360 de 408



Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO JUNIO ENEDINO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000634-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CORREA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008327-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINAURA FERREIRA COSTA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR ALBUQUERQUE DE PAIVA OAB - RN10407 (ADVOGADO)

CARLA CAROLLINE ALBUQUERQUE DE PAIVA OAB - RN12726 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000492-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE TAL (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008248-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0011711A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA DE FATIMA DOS SANTOS (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002997-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO IAZBICK FARINCHON (AUTOR)

RUTH DA COSTA MARQUES FARINCHON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007341-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MARTINS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004978-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIDEE LEITE DE SA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-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)
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Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008554-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOURA PORFIRIO (AUTOR)

DORIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007381-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO ALVES DA SILVA (RÉU)

DANIEL ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008493-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONER CESAR LEITE POMPILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001166-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITORINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038287-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CRISTINE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA OAB - TO2669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELE JESSICA DA CRUZ RONDON (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003011-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR HENRARD DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009559-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINY ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

V. M. D. O. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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 meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001177-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001398-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES OAB - MT0012252A 

(ADVOGADO)

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO)
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Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001597-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001930-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BELLO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. LIMA COSMETICOS - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006702-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA JULIANA DE CAMPOS (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:

CLAUDIA DE OLIVEIRA CLEMENTE (TESTEMUNHA)

JOSIANE PAULA DA SILVA (TESTEMUNHA)

TATIANE CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008559-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1005189-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004148-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007853-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007677-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FORTUNATO OJEDA (REQUERENTE)

JOACY SANTOS OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADONNA TUR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA SICREDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)
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Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001231-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BRAS CORREIA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009130-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE BRANCO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001600-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000952-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/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)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002297-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO MINAS NOVAS ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002855-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO TENORIO CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) (RÉU)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER PILZ NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001849-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VAGNER ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631/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)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME (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)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007013-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT0004737A-O (ADVOGADO)

ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA OAB - MT9089/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEVERIANO EMILIANO DA GAMA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000806-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA IDIARA SABINO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001950-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842/B (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002179-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE INES DA SILVA MIGLIORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (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)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001466-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000131-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (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)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002904-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004667-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA GUIMARAES DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002710-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TORRES MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

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)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005144-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)
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Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005141-04.2017.8.11.0002. AUTOR: RICCI 

MAQUINAS LTDA RÉU: A.F DE FARIAS Vistos. Acolho à emenda da inicial 

constante nos Ids. 13739863, 13739874, 13739680 e 13739692, a fim de 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Diante da manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu interesse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 10/09/2018, às 15h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005337-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NOBOL KINOSHITA LUCIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005337-37.2018.8.11.0002. AUTOR: IGOR 

NOBOL KINOSHITA LUCIO DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar por qual motivo efetuou a suspensão da energia. Deste modo, 

defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Diante da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10/09/2018, às 15h30 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000634-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CORREA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005350-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA COSTA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DANYELLY FERNANDES RAMIL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005350-36.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ALESSANDRA COSTA DA SILVA RÉU: DANYELLY FERNANDES RAMIL 

Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 

98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. À vista da manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 10/09/2018, às 16h a ser realizada por 
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conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Intime-se a parte 

autora pessoalmente, uma vez que representada pela Defensoria Pública. 

No mesmo ato, cite-se a parte requerida, por mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005400-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFERSON SANTIAGO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005400-62.2018.8.11.0002. AUTOR: 

STHEFERSON SANTIAGO DA ROSA RÉU: MFMT CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187)). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida reúne 

melhores condições de comprovar por qual motivo não efetuou a 

restituição da quantia paga, uma vez que foi acordado entra ambas as 

partes. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. No impulso, diante da ausência da manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 10/09/2018, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência 

de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001725-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA RAMOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (RÉU)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (RÉU)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (RÉU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001725-91.2018.8.11.0002. AUTOR: 

JOAQUIM FERREIRA RAMOS FILHO RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME, GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA, REGINA 

AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA, AUGUSTO CESAR MIRANDA 

ALMEIDA, MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Vistos. Designada audiência 

de conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação dos 

requeridos Gonçalo Ferreira de Almeida e Regina Auxiliadora Miranda de 

Almeida, conforme termo de Id. 13708187, tendo a parte autora pugnado 

pela nova tentativa de citação da parte requerida no endereço descrito no 

Id. 13972512. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, 

redesigno o ato para o dia 12/09/2018, às 14h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Citem-se os requeridos Gonçalo Ferreira de 

Almeida e Regina Auxiliadora Miranda de Almeida no endereço informado 

no Id. 13972512, bem como intimem-se os demais requeridos. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001725-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA RAMOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (RÉU)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (RÉU)
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MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (RÉU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, conforme decisão de id 13991539 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002373-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002373-71.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

NILTON SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Acolho à emenda da 

inicial constante nos Ids. 13328655, 13328671, 13577466, 13577467, 

13999378 a 13999734 e 14007683 a fim de que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante 

da manifestação expressa da parte autora quanto o seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/09/2018, às 14h30 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005150-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANTONIO ZENATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MS14666 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFORME CONVERSAO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005150-29.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

JUAREZ ANTONIO ZENATTI REQUERIDO: TRANSFORME CONVERSAO DE 

ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - ME Vistos, etc. Designo audiência para 

inquirição da testemunha Luiz Paulo Ecker para o dia 11/09/2018 às 15h30. 

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes 

informarem a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005551-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB ARNALDO WOBETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005551-28.2018.8.11.0002. AUTOR: 

JACOB ARNALDO WOBETO RÉU: BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PESCADOS LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a 

parte autora deixou de carrear aos autos declaração de hipossuficiência. 

Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do 

NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002856-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FIGUEIREDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002856-38.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

LEVI FIGUEIREDO DOS SANTOS EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença proposta Levi Figueiredo dos Santos em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A, 

todos devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da 

obrigação imposta nos autos. Após o trânsito em julgado da sentença a 

parte exequente pugnou pela intimação da parte executada para o 

pagamento do débito. Em seguida a parte executada realizou o depósito da 

quantia de R$ 11.786,65 (id. 13494372), ao passo que o exequente 

manifestou concordância com o valor depositado em juízo e requereu a 

expedição de alvará em seu favor (id. 13494372). Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que o valor depositado no id. 13494372 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 368 de 408



serviu para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o 

processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). 

Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e 

atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005524-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DONATO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PNEU CAR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005524-45.2018.8.11.0002. AUTOR: ELIO 

DONATO DA CRUZ RÉU: PNEU CAR Vistos. Compulsando os autos, 

observo a existência de irregularidade na representação processual do 

polo ativo. Isto porque, verifica-se que a procuração e declaração de 

hipossuficiência constantes no Id. 13981498 não possuem preenchimento 

nos campos das datas, bem como referem-se ao ano de 2016. Posto isso, 

com fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que a parte autora sane as irregularidades 

acima apontada, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC). Observo 

ainda, que a parte autora deduziu no pedido final o valor referente ao 

danos morais em R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e 

deu-se o valor da causa em R$ 20.00,00 (vinte mil reais), contudo não 

informou sobre o que se refere essa diferença de valores. Destarte, 

determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, devendo especificar do que se trata os valores pretendido, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Por fim, ADVIRTO 

a parte autora quanto ao disposto no art. 17 da Resolução n°. 185/2013 do 

CNJ (Institui o Sistema PJE), segundo o qual os documentos anexados às 

petições eletrônicas deverão ser classificados e organizados de forma a 

facilitar o exame dos autos, não sendo cabível, portanto, a simples 

denominação “Doc. 1”, “Doc. 2”, “Doc. 3” para classificação dos 

documentos, sob pena de exclusão e determinação de nova 

apresentação. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005537-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CORREA BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005537-44.2018.8.11.0002. AUTOR: 

LUCAS CORREA BONFIM RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, observo que a parte autora deixou de aportar aos 

autos comprovante de endereço a fim de comprovar o seu domicílio e 

justificar a propositura da ação nesta comarca, uma vez que na inicial está 

constando que o requerente reside em Cuiabá – MT e a ré está situada em 

Osasco – SP. Ademais, observo que a petição inicial está endereçada à 

Comarca de Cuiabá – MT, motivo pelo qual determino, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar a propositura da presente 

nesta comarca, colacionando aos autos comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005646-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SAMPAIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005646-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CARLOS ALBERTO SAMPAIO MORAES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Inicialmente, oportunizo à parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar nos autos comprovantes de pagamento 

referente aos boletos colacionados no Id. 14038766. Outrossim, 

determino, venha a autora, em igual prazo, demonstrar e discriminar nos 

autos eventuais valores recebidos durante a permanência na rede 

Telexfree, além de esclarecer a que título os mesmos foram recebidos 

(subitem “B.5”). Nesse ensejo, considerando o que dispõe o subitem “B.4”, 

da sentença a ser liquidada, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer quantas contas “VOIP 99 Telexfree”, foram 

recebidas da requerida, e, no caso de terem sido ativadas, quantas serão 

restituídas, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004145-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODORICO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004145-69.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA ODORICO DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Por meio da petição de Id. 

13990993 informa a parte autora que, não obstante o deferimento de tutela 

de urgência em seu favor (Id. 13326467), a parte requerida suspendeu o 

fornecimento de energia da unidade consumidora da autora. Assim, 

pugnou pela aplicação de multa pelo descumprimento e eventuais 

prejuízos de ordem material. Pois bem, da análise dos autos, observo que 

em 22/05/2018 foi proferida decisão de concessão de tutela de urgência, 

onde restou determinado que a requerida se abstivesse de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora em 

relação às faturas questionadas nesta lide, ou que procedesse com seu 

restabelecimento em caso de já ter suspendido, da qual a requerida teve 

ciência, conforme AR positivo colacionado no Id. 13795780. Deste modo, 

diante da suspensão arbitrária do fornecimento da energia na unidade 

consumidora da autora, conforme informado no Id. 13990993, entendo que 

algumas medidas devem ser adotadas ao caso, a fim de que a requerida 

cumpra o comando judicial e restabeleça o fornecimento da energia, 

conforme salientado na decisão de Id. 13326467. Por esse viés, a fim de 

garantir o cumprimento da tutela específica e nos termos dos arts. 297 e 

536, § 1º, do CPC, MAJORO a pena de multa-diária já fixada para o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a 60 (sessenta) dias-multa, 

devendo ser a parte requerida intimada pessoalmente acerca da presente 

decisão, em especial a fim de que dê imediato cumprimento à tutela 

deferida. Outrossim, persistindo o descumprimento, registro, desde já, que 

poderá a parte autora promover o cumprimento provisório da decisão em 

autos apartados, nos moldes do disposto no art. 297, parágrafo único c/c 

520 do CPC. Desde já fica autorizado o uso de reforço policial, se 

necessário. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008969-08.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO OAB - RJ169590 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008969-08.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

REQUERIDO: NC ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Por meio da petição 

de id. 13062447 a exequente pugnou pela inclusão do nome da executada 

nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC e 

a penhora de numerários, via BACENJUD. Assim, em atenção ao disposto 

no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a inclusão do nome do executado nos 

órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD, devendo 

a Secretaria adotar as providências necessárias para tanto. No tocante ao 

pedido de penhora de valores, muito embora essa espécie de constrição 

apareça em primeiro plano (art. 835/CPC), entendo pertinente colher a 

manifestação do exequente a respeito dos imóveis ofertados à penhora 

pela executada no id. 13290247 a fim de evitar expropriação desmedida. 

Assim, venha o exequente, no prazo de 10 dias, manifestar sobre a 

petição de id. 13290247, valendo seu silêncio como concordância tácita 

aos bens ofertados à penhora e garantia do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002421-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE AMOZ DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002421-30.2018.8.11.0002. AUTOR: 

JOSUE AMOZ DE CAMPOS RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME Vistos, etc. Indeferida a justiça gratuita à parte autora 

em razão da ausência de atendimento à determinação de emenda (Id. 

13714799), a parte autora compareceu aos autos aduzindo que o seu 

patrono possui procuração para pugnar pela concessão da justiça 

gratuita, conforme Id. 12467132, bem como colacionou comprovante de 

renda no Id. 12467143, requerendo a reconsideração da decisão, e a 

dilação de prazo para juntada de planta do imóvel. Pois bem. Da detida 

análise dos documentos colacionados aos autos pela parte autora, 

observo que esta atendeu aos requisitos necessários para o deferimento 

da justiça gratuita, colacionando aos autos procuração que outorga 

poderes ao seu patrono para pugnar pela justiça gratuita (Id. 12467132), 

bem como comprovante de renda (Id. 12467143). Assim, considerando 

que cabe a parte provar a sua hipossuficiência para arcar com as custas 

do processo, consoante inteligência do art. 5º, LXXIV da CF, verifico que a 

parte autora demonstrou estar em situação de insuficiência financeira, de 

modo que cabível a reconsideração da decisão que indeferiu a sua 

concessão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/50. AUSENTE PROVA DA 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. O benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, previsto na lei n. 1.060/50, foi recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988, que condicionou o seu deferimento à comprovação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, segundo 

entendimento unânime desta Câmara, para a concessão da AJG a parte 

deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de 

pobreza. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077538809, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/04/2018) Posto isso, 

defiro o pedido de Id. 13986641 e considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Outrossim, defiro a dilação do prazo, pelo que concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de planta e memorial descritivo 

do imóvel usucapiendo, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000230-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN APARECIDA NETO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000230-12.2018.8.11.0002. AUTOR: 

EVELYN APARECIDA NETO LEITE RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos. Venha a parte autora, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 

350, do CPC/2015, oferecer impugnação à contestação e documentos 

juntados nos autos. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008909-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DINEI DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008909-35.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI RÉU: LUIZ DINEI DOS 

SANTOS Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou 

prejudicada diante da não citação da parte requerida, conforme termo de 

Id. 13760357, tendo a parte autora pugnado pela nova tentativa de citação 

da parte requerida no endereço descrito no Id. 12039936. Pois bem, diante 

da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 03/09/2018, 

às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte 

requerida, conforme pugnado no Id. 12039936, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 10961359. Por fim, consigno que o 

Oficial de Justiça, auxiliar do Juízo, não tem o dever funcional de procurar 

pela parte que se comprometeu, nos autos, a conduzi-lo, cabendo a esta, 

interessada que é no desenlace do processo, contatar o Meirinho com 

vistas ao efetivo cumprimento da diligência. Destarte, uma vez requerida à 

condução e deferida a providência, o que tenho como acolhida no 

presente caso, caberá à parte solicitante contatar o Oficial de Justiça tão 

logo este esteja em posse do Mandado, com vistas ao oferecimento dos 

meios a que se comprometeu. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004813-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELYS MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE RIBEIRO TOCANTINS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004813-11.2016.8.11.0002. AUTOR: ELYS 

MENDES DA SILVA RÉU: JESSE RIBEIRO TOCANTINS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Dos pontos controvertidos De acordo com os autos, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) quem deu causa ao acidente de trânsito; b) 

se no acidente de trânsito havia um terceiro envolvido nos fatos; b) se a 

lesão sofrida pela autora afetou a estética do membro lesionado; c) se 

ficou configurado o dano moral e estético pleiteado na petição inicial e a 

sua extensão. Das provas Outrossim, ante a controvérsia instalada defiro 

a produção de prova oral postulada pelas partes (id. 13781349 e 

1396819), consistente apenas na inquirição de testemunhas, pois entendo 

que se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito, oportunidade 

em que serão ouvidas as testemunhas já arroladas nos autos. Por fim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2018, às 

14h. Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que cabe a 

ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Intimem-se as testemunhas arroladas pela parte requerida, 

bem como o requerido, pessoalmente, uma vez que representado pela 

Defensoria Pública. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005852-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005852-09.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA REQUERIDO: CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, notadamente se a assinatura 

constante nos documentos de Id. 10241479, 10241475 e 10241482 dos 

autos pertence a parte autora, de modo que à vista do poder instrutório do 

magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema 

relevância a produção de prova técnica, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento regular do processo A parte requerida 

afirma que os fatos alegados na inicial são meras suposições, não 

havendo nos autos qualquer prova que corrobore o que foi dito. Salienta 

que não há provas dos fatos constitutivos do direito do autor, o qual não 

comprovou os prejuízos supostamente sofridos, requerendo a extinção do 

feito pelo desatendimento aos arts. 319, VI e 320 do CPC. Com efeito, 

tenho que a preliminar se confunde com o mérito, na medida em que a 

valoração das provas produzidas pelas partes se dá no momento do 

julgamento da lide. Assim afasto a presente preliminar. Dos pontos 

controvertidos Assim, de acordo com os autos e da natureza da ação, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se os documentos de Id. 

10241479, 10241475 e 10241482 foram assinados pela parte autora; b) a 

existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) 

O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; d) o 

dever de indenização e o seu quantum. Diante da natureza da 

controvérsia, determino, de ofício, a produção de prova pericial. Assim, 

nomeio como perito o Sr. Alcides Liberali, Perito em Grafotecnia, podendo 

ser encontrado na Rua Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício 

Sunset Boulevard, Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 99886446 / e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando 

em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação 

da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi 

determinada de ofício por este juízo, os honorários periciais serão 

rateados, sendo que a parte correspondente à autora será arcada pelo 

Estado. Assim, determino que a parte requerida venha no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais 

correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. Ainda, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o 

art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte 

requerida aporte aos autos a via ORIGINAL dos documentos de Ids. 

10241479, 10241475 e 10241482, no prazo de 15 (quinze) para a 

realização da perícia acima deferida. Apenas com o aporte do documento 

original acima determinado e aceite da incumbência pericial, intime-se o 

perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da 

perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem 

intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 

dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “A”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002648-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NUNES DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CAFURE BEZERRA OAB - MT6083/O (ADVOGADO)
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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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002648-88.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA NUNES DA MATA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Dos pontos controvertidos De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) a média mensal de consumo de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 3582655 levando-se em consideração 

o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora; b) a 

legalidade do débito cobrado pela requerida e, c) o dever de indenização e 

o seu quantum. Das Provas Outrossim, ante a controvérsia instalada, 

defiro a produção de prova pericial formulada pela parte requerida (Id. 

13259695), pois entendo que se trata de prova imprescindível para o 

deslinde do feito. Assim, nomeio como perita a engenheira eletricista Naíra 

Araújo, que poderá ser encontrada na Av. Salim Nadaf, n.° 1465, Ed. 

Kerly, Apto. 04, Centro, em Várzea Grande-MT, CEP 77.110-500, fone (65) 

98132-2211 e e-mail naira.ene@gmail.com. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003237-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ADRIANO DOS SANTOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003237-80.2016.8.11.0002. AUTOR: 

LAURO ADRIANO DOS SANTOS BORGES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Defiro o pugnado pela 

autora, e concedo o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da decisão 

de Id. 14016933, com o devido recolhimento dos honorários periciais. 

Cumprida a determinação supra, dê-se início a perícia determinada nos 

autos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005314-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RUAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005314-91.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA REQUERIDO: 

VALDEMIR RUAS Vistos. Determinada a emenda da inicial no Id. 13895387, 

a parte autora se manifestou nos Ids. 13994965 a 13995027, contudo, 

observo que esta não atendeu à todas as determinações constantes do 

Id. 13895387, uma vez que descurou de colacionar a petição inicial aos 

autos. Assim, determino, venha a parte autora, no prazo derradeiro de 15 

(quinze) dias, em conformidade com os arts. 319 e 320 do CPC, carrear a 

petição inicial, sob as penalidades legais. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001750-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE ANCORA MT IMPORTADORA EXPORTADORA DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA OAB - SC17850 

(ADVOGADO)

IRINEU GALESKI JUNIOR OAB - PR0035306A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RODRIGO OGIWARA SILVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 25/07/2018, às 13h00min, na sede da 

empresa Rede Âncora MT Importadora, Exportadora e Distribuidora de 

Auto Peças S/A, estabelecida na Avenida Júlio Domingos de Campos nº 

01, Quadra 01, Lote 01, Parque Industrial Atlântico, em Várzea Grande/MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GREIFE DE SOUZA (AUTOR)

CIBELE MAGALHAES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAO DA SILVA NOGUEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE VICENTE DE LIMA (TESTEMUNHA)

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1001530-77.2016.8.11.0002. AUTOR: 

CIBELE MAGALHAES DA SILVA, JHONATAN GREIFE DE SOUZA RÉU: 

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos. 

Diante da recusa contida no Id. 14029836, nomeio em substituição ao 

perito nomeado na decisão de Id. 12312973 a Sra. Helia Aparecida Vexel 

Fontes, médica ginecologista e obstetra, que poderá ser encontrada na 

Avenida Mario Palma, 268, Jardim Mariana, Cuiabá/MT, e-mail: 

heliavexel@hotmail.com, a qual deverá ser intimada para que tome ciência 

de sua nomeação. Permanecem inalterados os demais dados da decisão 

de Id. 10790009. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006622-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DE OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006622-02.2017.8.11.0002. AUTOR: 

AILTON DE OLIVEIRA DA COSTA RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Dos 

pontos controvertidos Com efeito, não havendo preliminares a serem 

consideradas, tenho o processo como saneado. Assim, de acordo com os 

autos e da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: 

a) se o documento de id. 10057187 foi assinado pela parte autora; b) a 

existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) 

O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; e) o 

dever de indenização e o seu quantum. Das Provas Ante a controvérsia 

instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela parte 

requerida (id. 13987098), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o Sr. 

Alcides Liberali, Perito em Grafotecnia, podendo ser encontrado na Rua 

Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício Sunset Boulevard, 

Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 99886446 

/ e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC). Venha a requerida no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte 

requerida apresente junto a Secretara deste juízo a via ORIGINAL do 

documento de id. 10057187, no prazo de 15 (quinze) para a realização da 

perícia acima deferida. Apenas com o aporte do documento original acima 

determinado e aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. 

Oportunamente, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para 

a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistentes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, 

com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo. Com a 

entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do 

§ 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos 

para eventual designação de audiência. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003376-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA (AUTOR)

DENNER JEAN PASSOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA NOGUEIRA SILVA OAB - MT21879/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003376-95.2017.8.11.0002. AUTOR: 

DENNER JEAN PASSOS PEREIRA, JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA 

RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Vistos etc. Analisando os 

autos observo que o processo já foi sentenciado (id. 13835692), bem 

como verifico que a parte requerida depositou do valor referente ao 

acordo celebrado entre as partes diretamente na conta bancária da 

patrona da parte autora (id. 13999342), de modo que a obrigação 

decorrente da sentença homologatória encontra-se satisfeita. Outrossim, 

considerando que a presente demanda não se trata de um processo 

execução não há que se falar em extinção do feito nos termos do art. 924, 

inciso II, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de fl. 13999337. Assim, 

arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006054-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MATIAS OAB - MT1857/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006054-83.2017.8.11.0002. AUTOR: 

VANDERSON DA COSTA CUNHA RÉU: GIRO CAPITAL FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - ME Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que 

não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou 

de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos 

do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Dos pontos controvertidos De acordo com 

os autos e da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como 

sendo: a) se o cheque de Id. 10397034 foi assinado pela parte autora; b) a 

existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) 

O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; e) o 

dever de indenização e o seu quantum. Das provas Diante da natureza da 

controvérsia, defiro a produção de prova pericial postulada pela parte 

autora (id. 12974326). Assim, nomeio como perito o Sr. Alcides Liberali, 

Perito em Grafotecnia, podendo ser encontrado na Rua Desembargador 

José de Mesquita, n°. 255, Edifício Sunset Boulevard, Apto. 2003, Bairro 

Araés, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 99886446 / e-mail: 
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liberali@gmail.com o qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da nomeação. Intime-o para aceitar a nomeação, bem como de que 

a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que os 

honorários periciais serão arcados pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC), 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos 

e oitenta reais), de acordo com os valores impostos na Tabela de 

Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, salientando que 

será que será expedida certidão em favor da Sr. Perito referente ao valor 

dos honorários em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Determino, também, que a parte requerida aporte aos autos a via 

ORIGINAL do documento de id. 10397034, no prazo de 15 (quinze) para a 

realização da perícia acima deferida. Oportunamente, intime-se o perito 

com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, 

da qual deverá as partes e eventuais assistentes técnicos serem 

intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 

dias. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004263-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE ROLAO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-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)

 

Diante do depósito do valor pela parte autora – ID 14068199, bem como 

considerando que a parte requerida possui advogado habilitados nos 

autos, impulsiono o presente feito a fim de intimar a requerida a respeito, 

mormente quanto ao deferimento do pedido de tutela de urgência para que 

se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica da UC 

6/914527-7, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, bem como que se abstenha de proceder com a inclusão 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação à fatura sub judice, consoante requerido na inicial, sob pena de 

multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, 

tudo nos termos da decisão de ID 13711832. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA PEREIRA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003529-65.2016.8.11.0002. AUTOR: 

NEUSA MARIA PEREIRA BATISTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 14006227. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 
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REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico 

perito, que poderá ser encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque 

da Saúde, Consultório anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de 

esquina), telefone 65- 30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser intimado 

para que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a 

sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Em razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da 

prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005306-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLI RODRIGUES DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 14069073.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000391-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA SIMAO GOUVEIA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000391-56.2017.8.11.0002. AUTOR: 

APARECIDA DE FATIMA SIMAO GOUVEIA DE MORAES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando que 

consta na certidão de óbito da Sr. Soledade Guerreira que esta deixou 03 

(três) filhos (Id. 4657405), venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua condição de herdeira por meio de seus documentos 

pessoais, esclarecendo a ausência dos demais herdeiros e/ou 

comprovando a sua desistência na presente lide, sob as penalidades 

legais. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004110-46.2017.8.11.0002. AUTOR: 

BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designada perícia nos 

autos (Id. 13041794), a parte requerida manifestou não possuir interesse 

na realização de nova perícia, uma vez que já existe laudo conclusivo 

realizado durante a banca permanente de conciliação. Em seguida, foi 

designada nova perícia (Id. 13758128), manifestando-se a parte requerida 

pela desnecessidade do ato, afirmando que esta deve ser arcada pelo 

demandante, posto que foi o único que discordou da perícia já realizada. 

Inicialmente, observo que foram proferidos dois despachos saneadores 

(Ids. 13041794, 13758128), motivo pelo qual chamo o feito à ordem para 

anular o despacho de Id. 13758128, posto que proferido posteriormente, 

ao passo que mantenho a decisão de Id. 13041794. Igualmente, diante da 

distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova, mantenho com a 

requerida o dever de arcar com o depósito dos honorários periciais, 

devendo realizar o depósito dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a 

aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo 

Civil. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002703-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

25/06/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002336-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Diante da manifestação de ID 14033770 na qual a Sra. Perita nomeada nos 

autos informa data para realização de perícia, esta Secretaria adotou as 

providências pertinentes a fim de intimar as partes a respeito. Ocorre que 

em contato via telefone, a Sra. Perita informou que tal manifestação 

tratou-se de equivoco, visto que a perícia já foi realizada, não havendo, 

portanto, a necessidade de nova data, sendo que será apresentado 

apenas a complementação, consoante determinado na decisão de ID 

13791985. Em razão do exposto, torno sem efeito as intimações de ID 

14033907, 14033908 e 14056756 e, por oportuno, intimo as partes a 

respeito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005556-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO)

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO)

JULIA STEFANELLO PIRES OAB - MS21073 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005556-50.2018.8.11.0002. Vistos. Brasil 

Minério Mineração Sultan Aythee Ltda. propôs embargos à execução em 

desfavor de Widal & Marchioretto Ltda., pretendendo a suspensão do 

processo de execução n. 1000107-82.2016.8.11.0002, alegando que o 

juízo está garantido em razão do arresto de um veículo no valor de R$ 

157.432,00 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois 

reais). É necessário. Decido. Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código 

de Processo Civil que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”. Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou 

concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária 

do processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do 

artigo 919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver 

pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória. Além dos requisitos supra, o legislador 

elencou a segurança do juízo como condição essencial para que o juiz 

possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito executório. 

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, 

aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que: “Não é possível ao juiz atribuir de 

ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos 

dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento 

favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos 

concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao 

embargante (...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos 

depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução”.[1] Na espécie, verifico da análise dos autos de n. 

1000107-82.2016.8.11.0002 que em 23/08/2016 houve o deferimento, pelo 

Tribunal de Justiça, do arresto do patrimônio da embargante/executada (Id. 

1944486), o qual deu-se em 03/11/2016, conforme certidão de Id. 

3323215, que evidencia o arresto de “um caminhão 328316-M 

Benz/AXOR28316X4, Placa NPK9263, Fabricação/Modelo 2011/2011, Cor 

Branca”. Outrossim, denota-se da avaliação de Id. 3649451 (execução – 

associada), que o referido veículo possui preço médio no valor de R$ 

157.432,00 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois 

reais), ao passo que o valor da execução, conforme cálculo de Id. 

1496720 (execução – associada), perfaz a quantia de R$ 73.234,41 

(setenta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um 

centavos). Nesse passo, evidente que o juízo encontra-se garantido, de 

modo que um dos requisitos para o deferimento da medida está satisfeito, 

senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

- EFEITO SUSPENSIVO - CONCESSÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO.O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é 

uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à 

relevância dos seus argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta 

reparação e à garantia integral do juízo. Na hipótese, verifica-se que os 

documentos colacionados aos autos, bem como as ilações trazidas pelos 

Agravantes a fim de sustentar a necessidade de suspensão da ação de 

execução merecem provimento, posto que presentes os requisitos 

exigidos na Lei processual.Com efeito, a execução está garantida por 

imóvel de valor bem superior ao objeto da dívida, cumprindo um dos 

requisitos necessários para se obter a concessão do efeito suspensivo. 

Por outro lado, está evidente a conjugação dos demais requisitos, ou seja 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, caracterizada pela suposta prática de agiotagem, bem como 

ameaças e coação para assinatura da escritura pública exequenda, 

matéria de fato que deverá ser objeto de amplo contraditório nas fases 

subsequentes para melhor esclarecimento, de modo que o 

prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízo ao resultado útil 

do processo. Logo, o Recurso comporta provimento. (TJMT - CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). De outro lado, a 

embargante/executada salienta que o perigo de dano encontra-se 

presente justamente no fato de estar com seu patrimônio constrito, em 

valor superior ao exequível, bem como por pender dúvida acerca da 

legitimidade da ação executiva, uma vez que afirma que os valores 

cobrados são indevidos. Desse modo, tenho por demonstrados os 

requisitos necessários para aplicação da norma inserta no §1º do art. 919 

do CPC, de modo que deve o pedido de suspensão da execução ser 

acolhido. Posto isso, defiro o pugnado, pelo que determino a suspensão 

da execução de n. 1000107-82.2016.8.11.0002, até ulterior deliberação 

deste juízo. Translade-se cópia da presente para os autos de n. 

1000107-82.2016.8.11.0002. Por fim, determino que se ouça o 

exequente/embargado no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São 

Paulo: 2015, p. 859.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 539672 Nr: 9733-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE NOBREGA RANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO TEÓFILO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029110/7/2018 Página 376 de 408



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 374065 Nr: 22346-68.2014.811.0002

 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: ROSELI SILVANA NAKAYAMA - ME, ROSELI SILVANA 

NAKAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE JOSÉ DA SILVA , LUZIMAR JOSÉ DA 

SILVA, KAZUTO HATAKAYAMA, LECIR APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elidiane José da Silva - 

OAB:12.745, JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - OAB:16.628

 ....Assim, indefiro o pedido de restabelecimento da liminar formulado às 

fls. 200/201.No tocante ao pedido de denunciação da lide da empresa 

Modular Pré-Moldados formulado pelo autor às fl. 265, tenho que não 

merece acolhido, uma vez que formulada em desconformidade com o art. 

127 do Código de Processo Civil, segundo o qual “feita a denunciação pelo 

autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do 

denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, 

procedendo-se em seguida à citação do réu”. Vê-se, pois, que a 

denunciação quando formulada pelo autor deverá ser requerida na petição 

inicial e, uma vez citado o denunciado, este passará a integrar o polo 

ATIVO como litisconsorte, podendo inclusive proceder com o aditamento 

da inicial.No caso versado, o autor formulou o pedido de denunciação 

após a apresentação de contestação pela requerida Edilaine, 

apresentando argumentos tão imprecisos que não foi possível sequer 

identificar se a empresa denunciada comporia o polo ativo ou passivo da 

lide, ou seja, o autor peticionou nos autos em total descompasso com a 

norma reguladora da matéria.Assim, indefiro o pedido de denunciação da 

lide formulado pelo autor, eis que inoportuna sua formulação.No impulso do 

processo, verifico que a questão sobre a composição do polo passivo 

encontra-se pendente de solução, pois até o presente a parte autora não 

apresentou petição elucidativa se pretende manter no polo passivo todas 

as pessoas indicadas na inicial, ou se desiste da ação em face de 

algumas delas, e aceita a inclusão do Sr. Rafael Valentini Bastos no polo 

passivo (art. 339, CPC).Assim, venha a parte autora manifestar 

especificamente sobre a composição do polo passivo, atentando-se ao 

fato de que o imóvel litigioso encontra-se em nome da requerida Elidiane 

José da Silva desde o ano de 2009, conforme cópia da matricula 

encartada às fls. 146/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309145 Nr: 5141-60.2013.811.0002

 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: ANDRE LUIS AVILA CIMADON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEWERTON EVANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do imóvel lote 16, da quadra 07, do 

loteamento Cidade de Deus, nesta cidade, matriculado sob o n. 15.123 no 

Cartório do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, 

cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e 

memorial descritivo (fls. 30/31), em favor da parte requerente André Luis 

de Avila Cimadon, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do 

art. 487, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da causa, o 

extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, art. 

85).Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o respectivo 

Cartório de Registro para proceder com o registro imobiliário, 

encaminhando cópia da sentença e do documento de fls. 18, 30/31. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias.P. I. Cumpra-se.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.: 294480 Nr: 14621-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO JACINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO UNIÃO LTDA, FRANCISCO PEREIRA 

FOLES, VITAL JACINTO DE OLIVEIRA, MARIA ROSÁRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do imóvel localizado à Rua Heráclito 

Monteiro, n. 400, bairro Figueirinha, nesta cidade, matriculado sob o n. 

36.409 perante o 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, 

cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e 

memorial descritivo (fls. 91/92), em favor da parte requerente Marcelo 

Jacinto de Oliveira, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do 

art. 487, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), atento à natureza da causa, o 

extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, art. 

85).Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o respectivo 

Cartório de Registro para proceder com o registro imobiliário, 

encaminhando cópia da sentença e dos documentos de fls. 91/92 e 

104/105. Após, arquive-se com as baixas necessárias.P. I. 

Cumpra-se.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.: 225696 Nr: 5894-56.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do 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.: 12378 Nr: 149-91.1992.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE SANTANA, ELIANE MEDEIROS SANTANA, 

ANTONIO SOUZA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENÍZIO ZANIN, MARIA DO CARMO ZANIN, 

JOSE ROSA DA SILVA, SUELENE INFANTINO, HENRIQUE OLÍMPIO 

MONTEIRO, ELZA MARIA DE FIGUEIREDO, DEVANIR ZANIN, DEVALCIR 

ZANIN, GILMAR ANTONIO DALPRÁ, ESPÓLIO DE BAZÍLIO ZANIN, ESPÓLIO 

DE PATROCINIA CASTILHO ZANIN, LEIDIMAR SOUZA DOS SANTOS 

ZANIN, DALVA MARIA ARRAES ZANIN, DEONIR ZANIN DALPRA, JÚLIO 

CÉSAR FRANCHINI, DELENIR APARECIDA ZANIN FRANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZENIR DUCATI - 

OAB:2365-A/MT, HÉLIO PASSADORE - OAB:3008-A/MT, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Assim, não podendo o processo permanecer paralisado sine die, ou na 

expectativa de que os herdeiros do de cujus sejam localizados ou 

compareçam espontaneamente aos autos, tenho que a citação, via edital, 

do ESPÓLIO DE BAZÍLIO ZANIN, se mostra adequada para o 

prosseguimento do feito.Deste modo, ordeno seja o requerido ESPÓLIO DE 

BAZÍLIO ZANIN citado, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, 
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devendo constar no edital a qualificação pessoal do de cujus (fl. 31-v), 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, 

c/c art. 231, IV). ACRESCENTE-SE no edital o nome dos herdeiros e sua 

qualificação indicadas às fls. 262/263.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 intimada para patrocinar a defesa 

do requerido ESPÓLIO DE BAZÍLIO ZANIN.Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os 

sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a 

publicação do edital de citação seja em jornal local de ampla circulação a 

ser providenciado pela parte autora, o que faço com fulcro no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.Outrossim, DETERMINO o desapensamento dos 

autos Cód. 12381 e seu arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327528 Nr: 23848-76.2013.811.0002

 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: MARCIA XAVIER DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Assim, DESCONSTITUO a perita nomeada nos autos, Sra. Luciana Dias 

Correa, a qual deverá ser intimada pessoalmente para restituir os valores 

já recebidos, no prazo de 15 dias, sob pena de ficar impedida de atuar 

como perita judicial pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de os 

fatos em questão serem comunicados a corporação profissional 

respectiva (art. 468, § § 1º e 2º, CPC).Advirto, também, que qualquer outro 

laudo que vier a ser apresentado pela perita nestes autos será 

desconsiderado para quaisquer fins de direito.Em substituição a perita, 

nomeio o perito SR. ALCIDES LIBERALI, perito em grafotécnica, podendo 

ser encontrado Rua Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício 

Sunset Boulevard, Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 99886446 / e-mail: liberali@gmail.com, o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da nomeação e dos termos da 

decisão de fls. 109/109-v, bem como para que efetue a perícia nos 

documentos de fls. 171 e 173.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012726-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DUCARME E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012726-53.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Terezinha Ducarme e Silva promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de liminar em face de 

Portocred SA Crédito Financiamento e Investimento, sustentando, em 

síntese, que firmou um contrato de empréstimo com a empresa requerida 

em abril/2017 com pagamento parcelado em 12x, liquidou todo o débito. No 

entanto, ao tentar firmar um novo empréstimo com o Banco Bradesco, teve 

seu pedido negado em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA) em virtude de um suposto débito no 

importe de R$ 429,39 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e nove 

centavos) sob o contrato de n° 3803050699000000. Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado uma vez que já efetuou pagamento de todas 

as parcelas do empréstimo realizado com a Ré e sustenta que a restrição 

é totalmente indevida, razão pela qual requer a concessão de tutela 

provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a inexistência do débito e 

a condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de 

R$ 37.320,00 (trinta e sete mil trezentos e vinte reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho à emenda da inicial constante nos Id. 

13822066, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora, os comprovantes de pagamentos realizados 

pela mesma e o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais, colacionados nos Ids. 13155150, 13154979, 13155025 a 

13155136, 13155166 e 13155179 em virtude de suposto débito junto à 

requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de 

débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 429,39 (quatrocentos e vinte e nove 

reais e trinta e nove centavos) sob o contrato de n° 3803050699000000, 

no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Diante da ausência de 

manifestação expressa quanto ao desinteresse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10/09/2018, às 14h30, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 
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Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015524-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO)

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015524-84.2018.8.11.0041. Vistos. Daniel 

de Arruda propôs a presente ação de inexigibilidade de débito c/c danos 

morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em face de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, 

liminarmente, que a requerida se abstenha de efetuar novas cobranças, 

bem como exclua seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Declínio de competência no Id. 13677644. Emenda à inicial no Id. 

13980610. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, 

a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação 

de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do 

consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO 

TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora de energia 

elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, devendo, 

assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor. (...)

(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento da fatura com vencimento em 30/04/2018, no valor de R$ 

3.152,52 (três mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos) constante do Id. 13513525, decorrente de uma recuperação de 

consumo, em razão da constatação de anormalidade apurada na UC de 

titularidade do autor, conforme carta ao cliente colacionada no Id. 

13513528. Com efeito, a parte autora afirma que em 2014 solicitou o 

cancelamento da unidade consumidora, uma vez que não há sequer 

imóvel no local (Id. 13513530), razão pela qual entendo que maior rigor e 

cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a cobrança de débitos ainda pendentes de discussão, sobre os quais 

a parte autora alega inexistir exigibilidade. De outro lado, no tocante a 

pretensão de exclusão do nome da parte autora dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, entendo que a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

13513516 e 13980672, em virtude de suposto débito junto à requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida 

intimada para que se abstenha de cobrar o suposto débito discutido nesta 

lide, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. Outrossim, determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 3.152,52 (três mil, cento e cinquenta e 

dois reais e cinquenta e dois centavos), sob o contrato n. 

0007085467201802, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 10/09/2018, às 17h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 
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autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005556-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005556-50.2018.8.11.0002. Vistos. Brasil 

Minério Mineração Sultan Aythee Ltda. propôs embargos à execução em 

desfavor de Widal & Marchioretto Ltda., pretendendo a suspensão do 

processo de execução n. 1000107-82.2016.8.11.0002, alegando que o 

juízo está garantido em razão do arresto de um veículo no valor de R$ 

157.432,00 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois 

reais). É necessário. Decido. Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código 

de Processo Civil que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”. Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou 

concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária 

do processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do 

artigo 919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver 

pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória. Além dos requisitos supra, o legislador 

elencou a segurança do juízo como condição essencial para que o juiz 

possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito executório. 

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, 

aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que: “Não é possível ao juiz atribuir de 

ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos 

dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento 

favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos 

concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao 

embargante (...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos 

depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução”.[1] Na espécie, verifico da análise dos autos de n. 

1000107-82.2016.8.11.0002 que em 23/08/2016 houve o deferimento, pelo 

Tribunal de Justiça, do arresto do patrimônio da embargante/executada (Id. 

1944486), o qual deu-se em 03/11/2016, conforme certidão de Id. 

3323215, que evidencia o arresto de “um caminhão 328316-M 

Benz/AXOR28316X4, Placa NPK9263, Fabricação/Modelo 2011/2011, Cor 

Branca”. Outrossim, denota-se da avaliação de Id. 3649451 (execução – 

associada), que o referido veículo possui preço médio no valor de R$ 

157.432,00 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois 

reais), ao passo que o valor da execução, conforme cálculo de Id. 

1496720 (execução – associada), perfaz a quantia de R$ 73.234,41 

(setenta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um 

centavos). Nesse passo, evidente que o juízo encontra-se garantido, de 

modo que um dos requisitos para o deferimento da medida está satisfeito, 

senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

- EFEITO SUSPENSIVO - CONCESSÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO.O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é 

uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à 

relevância dos seus argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta 

reparação e à garantia integral do juízo. Na hipótese, verifica-se que os 

documentos colacionados aos autos, bem como as ilações trazidas pelos 

Agravantes a fim de sustentar a necessidade de suspensão da ação de 

execução merecem provimento, posto que presentes os requisitos 

exigidos na Lei processual.Com efeito, a execução está garantida por 

imóvel de valor bem superior ao objeto da dívida, cumprindo um dos 

requisitos necessários para se obter a concessão do efeito suspensivo. 

Por outro lado, está evidente a conjugação dos demais requisitos, ou seja 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, caracterizada pela suposta prática de agiotagem, bem como 

ameaças e coação para assinatura da escritura pública exequenda, 

matéria de fato que deverá ser objeto de amplo contraditório nas fases 

subsequentes para melhor esclarecimento, de modo que o 

prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízo ao resultado útil 

do processo. Logo, o Recurso comporta provimento. (TJMT - CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). De outro lado, a 

embargante/executada salienta que o perigo de dano encontra-se 

presente justamente no fato de estar com seu patrimônio constrito, em 

valor superior ao exequível, bem como por pender dúvida acerca da 

legitimidade da ação executiva, uma vez que afirma que os valores 

cobrados são indevidos. Desse modo, tenho por demonstrados os 

requisitos necessários para aplicação da norma inserta no §1º do art. 919 

do CPC, de modo que deve o pedido de suspensão da execução ser 

acolhido. Posto isso, defiro o pugnado, pelo que determino a suspensão 

da execução de n. 1000107-82.2016.8.11.0002, até ulterior deliberação 

deste juízo. Translade-se cópia da presente para os autos de n. 

1000107-82.2016.8.11.0002. Por fim, determino que se ouça o 

exequente/embargado no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São 

Paulo: 2015, p. 859.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

KATIA FERNANDES DE GERONE OAB - SP221066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004376-33.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARELY LEBRE ROSA RÉU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos, etc. Por meio da petição de id. 10455588 a parte autora 

informa o descumprimento da decisão judicial que determinou às 

requeridas que disponibilizassem “um veículo da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso, com as mesmas características”. Afirma que 

as requeridas já foram devidamente intimadas da decisão que deferiu a 

tutela de evidência, contudo não providenciaram a entrega do veículo e 

mesmo após tratativas via e-mail e telefone não se obteve êxito na 

efetivação da liminar. Assim, requereu sejam as requeridas compelidas a 

pagarem a multa-diária arbitrada no valor de R$ 65.000,00, bem como que 

seja expedido mandado de intimação “a ser realizada na sede da 

Requerida Domani Prime Distribuidora de Veículos [...] por Oficial de 

Justiça, para que, no ato da intimação, seja entregue um veículo à 

Requerente ou pessoa por ela autorizada a recebê-lo, de mesma espécie 

do objeto da demanda (GRAND CHEROKEE), sob pena de prisão do 

gerente da aludida empresa, diante do inquestionável descumprimento da 

ordem judicial”. Pois bem, no que diz respeito ao pagamento da multa-diária 

deverá a parte autora valer-se de procedimento autônomo visando o 

cumprimento provisório da decisão que fixou a astriente, nos termos do 

art. 537, § 3º, c/c art. 520, ambos do CPC, mormente para evitar maior 

retardo da marcha processual desta demanda. No tocante ao pedido de 

expedição de mandado de intimação, entendo se tratar de medida 

inapropriada, pois não é possível saber se os veículos que se encontram 
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no pátio da empresa requerida estão aptos para disponibilização à autora, 

à vista da possibilidade de estarem comprometidos a outros 

consumidores, além da própria burocracia inerente a circulação de veículo 

que a empresa requerida deve obedecer. Ademais, é firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em que o magistrado, no 

exercício de jurisdição cível, é absolutamente incompetente para 

decretação de prisão fundada em descumprimento de ordem judicial (MC 

11804 / RJ), emergindo disso a impossibilidade de expedição de mandado 

de intimação, com advertência coercitiva, conforme postulado pela autora. 

A despeito disso, tem-se que a liminar deferida nos autos não foi cumprida 

até o presente momento, do que decorre a necessidade de majoração da 

multa (art. 537, § 1º, CPC), pois a então multa fixada tornou-se 

insuficiente, já que as requeridas permanecem contumazes no 

cumprimento da ordem judicial. Assim, MAJORO a multa-diária fixada na 

decisão de id. 13356499 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a 30 

dias-multas. Consigno que as requeridas ficam intimadas da majoração da 

multa por meio de seus patronos constituídos nos autos, uma vez que é 

inequívoca a ciência das requeridas acerca do dever delas de efetivar a 

entrega do concernente veículo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008843-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU BORGES DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008843-55.2017.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedores 

solventes promovido por Leme Madeiras e Ferragens Ltda. em desfavor 

de Nereu Borges da Luz, ambos devidamente qualificados nos autos. As 

partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme Id. 

13777110. No Id. 13833723 foi determinada a regularização do acordo, 

tendo a parte executada comparecido na Secretaria a fim de ratifica-lo, 

conforme Id. 13993860. Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas 

partes, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas 

partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado no Id. 13777110 para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso 

do presente processo até o seu integral cumprimento (25/09/2019), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como 

concordância tácita ao adimplemento da dívida. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005649-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE LUIZ GOMES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB - RO4634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MARCIO BERNARDO DOS REIS SANT ANA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias comprove 

nos autos o deposito do valor da diligência do Sr.Oficial de Justiça, para o 

devido cumprimento do mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004260-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA HELENA BENDER (AUTOR)

ATAMIR JOEL MOREIRA (AUTOR)

SILVIA RENATA FERNANDES DE AMORIM (AUTOR)

GILMAR ANSELMO DE MENEZES (AUTOR)

BENEDITA DA SILVA (AUTOR)

GONCALO SOARES DE LIMA FILHO (AUTOR)

PAULO SANTANA DINIZ (AUTOR)

GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS (AUTOR)

FABIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

HELENA ROSA DE LIMA (AUTOR)

GILVAN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004260-90.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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). Em que pese à manifestação 

expressa do autor no desinteresse na autocomposição, designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de agosto de 2018, às 10h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos 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 art. 

334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro 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. 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 impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita . Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005164-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE TEODORO (AUTOR)

ELZITA GENTIL DA GUIA (AUTOR)

IVANIR PEREIRA PINTO (AUTOR)

ROSELENE RUTHES (AUTOR)

JOAO CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR)

DAMIAO GONCALVES VIEIRA (AUTOR)

ILDA ADRIANO GONCALVES (AUTOR)

FAGNER MORAIS DOS REIS ARAUJO (AUTOR)

LEOCADIA RUPP (AUTOR)
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OILSON JOSE DA SILVA (AUTOR)

MARIA DAS DORES LOPES (AUTOR)

MARILENE DA SILVA LEITE (AUTOR)

GERALDINO TEODORO (AUTOR)

ADALBERTO LOPES DA VERA CRUZ (AUTOR)

ORLANDINA NEIVA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005164-13.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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). Em que pese à manifestação 

expressa do autor no desinteresse na autocomposição, designo audiência 

de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 13h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos 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 art. 

334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro 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. 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 impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita . Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT,28 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003629-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003629-49.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 16h30min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 27 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004544-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BUTRAGO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004544-98.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 13 de agosto de 2018, às 11h, 

a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro 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. 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 impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALENTIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001265-07.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando que será suspenso o expediente forense na 

Comarca de Várzea Grande na data designada para realização da 

audiência Id. 12983951 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 

09h00min. Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de Id.12983951. 

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001446-08.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001446-08.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando que será suspenso o expediente forense na 

Comarca de Várzea Grande na data designada para realização da 

audiência Id. 12983980 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 

09h30min. Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de Id. 12983980. 

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ABECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002667-26.2018.8.11.0002 

Vistos . Considerando que será suspenso o expediente forense na 

Comarca de Várzea Grande na data designada para realização da 

audiência Id.13181712 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 

10h30min. Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de Id. 13181712. 

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004117-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MTTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004117-04.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 30 de Julho de 2018, às 

15h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro 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. 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 impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004687-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAN DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004687-87.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 14h, 

a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro 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. 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 impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000021-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000021-43.2018.8.11.0002 

Vistos. O feito veio para apreciação dos petitórios pendentes. Inicialmente 

o requerido manifestou-se Id. 13511208, informando que a vistoria foi 

agendada junto à parte Autora para o dia 30 de maio de 2018 às 

13h30min. No entanto não foi realizada, pois a parte autora não se 

encontrava no local, aduz ainda, que não fora possível o cumprimento da 

liminar em decorrência da indisponibilidade de horários da parte autora. No 

Id. 13531560, a demandante informa o descumprimento da tutela 

antecipada concedida Id. 13027779, aduzindo que a requerida apenas 

compareceu no local, fazendo apenas fotografias, marcando data para 
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retorno para o dia 07, contudo não compareceu na data. Salienta ainda 

que, o requerido nunca comparece no horário agendado, requerendo a 

aplicação e majoração da multa. Pois bem, postergo a análise do pleito do 

autor, considerando a narrativa dos fatos. Assim sendo, determino a 

intimação da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

dê o devido cumprimento da liminar deferida em favor do autor, sob pena 

de majoração da multa. No mais, considerando que será suspenso o 

expediente forense na Comarca de Várzea Grande na data designada 

para realização da audiência Id. 13027779, 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 10h00min. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 29 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002570-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY ALCANTARA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA OAB - MT20282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282912 Nr: 1725-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO ARRUDA SELES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FICASE TRANSPORTE LOGISTICA E 

DISTRIBUIDORA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE FARIA FERNANDES - 

OAB:10487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 68, contudo não vislumbrei nos 

autos o número do CNPJ do Requerido FICASE TRANSPORTE LOGÍSTICA 

EDISTRIBUIDORA, documento necessário para sucesso da consulta 

requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte autora a trazer aos autos o 

apontamento. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436503 Nr: 4893-89.2016.811.0002

 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: ELIETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que a Contestação de fls. 21/96 foi apresentada dentro do prazo 

legal. INTIMO a parte autora para apresentar Impugnação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 344927 Nr: 11834-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS GODOY, BENEDITO 

GONÇALO PINTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA, EDSON ALVES 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT, MARLON DE L. BARBOSA - OAB:4.978

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 118, contudo não vislumbrei nos 

autos o número do CPF do Requerido Edson Alves de Araújo, documento 

necessário para sucesso da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte autora a trazer aos autos o 

apontamento. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 453833 Nr: 12038-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI AMATTE LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 54. Assim, procedo à consulta do endereço 

do requerido Valdeci Amatte Luques, no sistema Infojud.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406142 Nr: 14614-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE, LEONARDO SAUSEN 

VERLE, LUIZ HENRIQUE SAUDEN VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 90. Assim, procedo à consulta do endereço dos executados, no 

sistema Infojud.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005086-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO DA SILVA DE SOUZA (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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1005086-19.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao 

Conciliador Judicial visando à realização de sessão de conciliação para o 
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dia 27 de agosto de 2018, às 15h30min, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para 

o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 

Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária Gratuita e o 

pedido de inversão do ônus da prova. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. 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: 1003742-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOREMUS ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA LEME OAB - SP141328 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DUARTE PAVAN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003742-03.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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). Em que pese à manifestação 

expressa do autor no desinteresse na autocomposição, designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de agosto de 2018, às 10h00min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos 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 art. 

334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro 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. 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 impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALENTIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001265-07.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando que será suspenso o expediente forense na 

Comarca de Várzea Grande na data designada para realização da 

audiência Id. 12983951 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 

09h00min. Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de Id.12983951. 

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ABECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002667-26.2018.8.11.0002 

Vistos . Considerando que será suspenso o expediente forense na 

Comarca de Várzea Grande na data designada para realização da 

audiência Id.13181712 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 

10h30min. Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de Id. 13181712. 

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000021-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000021-43.2018.8.11.0002 

Vistos. O feito veio para apreciação dos petitórios pendentes. Inicialmente 

o requerido manifestou-se Id. 13511208, informando que a vistoria foi 

agendada junto à parte Autora para o dia 30 de maio de 2018 às 

13h30min. No entanto não foi realizada, pois a parte autora não se 

encontrava no local, aduz ainda, que não fora possível o cumprimento da 

liminar em decorrência da indisponibilidade de horários da parte autora. No 

Id. 13531560, a demandante informa o descumprimento da tutela 

antecipada concedida Id. 13027779, aduzindo que a requerida apenas 

compareceu no local, fazendo apenas fotografias, marcando data para 

retorno para o dia 07, contudo não compareceu na data. Salienta ainda 
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que, o requerido nunca comparece no horário agendado, requerendo a 

aplicação e majoração da multa. Pois bem, postergo a análise do pleito do 

autor, considerando a narrativa dos fatos. Assim sendo, determino a 

intimação da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

dê o devido cumprimento da liminar deferida em favor do autor, sob pena 

de majoração da multa. No mais, considerando que será suspenso o 

expediente forense na Comarca de Várzea Grande na data designada 

para realização da audiência Id. 13027779, 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 10h00min. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 29 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004262-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO URUGUAY DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERENCIANA AUXILIADORA BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

DIEGO E. BERNARDO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

DIEGO EMMANUEL BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004262-60.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. 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). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 20 de Agosto de 2018, às 

14h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro 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. 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 impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 29 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRDES MARIA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a emenda da inicial, bem como a gratuidade da justiça à 

parte autora. Anote-se. Cite-se a parte Ré para apresentação de defesa 

no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a 

ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

(art. 355, NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005014-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE PINHO GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319 e 320 do 

NCPC), de modo que DETERMINO ao procurador da parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando nos autos o indeferimento 

administrativo e cópia legível dos documentos pessoais. Decorrido o 

prazo, cumprida, ou não, a diligência, tornem os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005343-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE NEIDE FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005395-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005420-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005476-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA FIGUEIREDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005477-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005526-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDISSA AMORIM ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005547-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIQUELE FRANCA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 
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presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005629-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO CORREA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005653-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321/NCPC), promova emenda à petição inicial apresentando cópia 

legível dos documentos (ID 14041753), sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, NCPC). Após, cumpridas as 

determinações supra, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005718-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ELIAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREIRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE FREIRE CAMPOS BERTO OAB - 785.548.451-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Indefiro o pedido de reconsideração formulado anteriormente, 

mantenho a decisão referenciada pelos seus próprios fundamentos. 

Prossiga-se o feito no cumprimento da decisão Id nº 14057595. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREIRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE FREIRE CAMPOS BERTO OAB - 785.548.451-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade. Anote-se. Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de 

tutela de urgência) proposta por FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 

representada por sua filha Ione Freire Campos Berto em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, alegando, em resumo, que tem 91 (noventa e um 

anos) de idade e encontra-se internado no Hospital Santa Rita, com 

quadro clínico de neoplasia maligna (CID 10 – C 92.0 – leucemia mieloide 

aguda), necessitando com urgência de transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva - UTI. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o 

Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 

196 da CF). No caso em exame, a parte Requerente comprovou que 

necessita de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com 

urgência, conforme pedido médico. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizada a internação em UTI. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando 

que o Requerido realize a internação da parte autora em UTI, no prazo de 

até 72 (setenta e duas) horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa 

diária. Cite-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 
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conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da 

Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREIRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE FREIRE CAMPOS BERTO OAB - 785.548.451-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade. Anote-se. Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de 

tutela de urgência) proposta por FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 

representada por sua filha Ione Freire Campos Berto em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, alegando, em resumo, que tem 91 (noventa e um 

anos) de idade e encontra-se internado no Hospital Santa Rita, com 

quadro clínico de neoplasia maligna (CID 10 – C 92.0 – leucemia mieloide 

aguda), necessitando com urgência de transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva - UTI. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o 

Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 

196 da CF). No caso em exame, a parte Requerente comprovou que 

necessita de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com 

urgência, conforme pedido médico. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizada a internação em UTI. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando 

que o Requerido realize a internação da parte autora em UTI, no prazo de 

até 72 (setenta e duas) horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa 

diária. Cite-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da 

Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005331-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOANICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000659-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CENIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, 

retifique-se a classe da ação para liquidação de sentença por 

arbitramento. Conforme artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na 

pessoa de seus patronos, por meio da publicação da presente decisão, 

para que, no prazo de quinze dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos. Sem prejuízo, considerando a necessidade de 

se apurar o valor certo e determinado na sentença, logrando-se, com isso, 

sua conversão em pecúnia, nomeio Deluse Karine Perin, contabilista, 

CRCMT 010745/0-7, com endereço profissional na Rua Rio Grande do 

Norte nº 105, Campo Velho, Cuiabá – MT, CEP 78.065.266, Telefone 065 

30233103 e 065 999204422, dkperin@hotmail.com, devendo as partes no 

mesmo prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do CPC). Observem as partes que 

deverão disponibilizar ao experto os documentos necessários, conforme 

possíveis solicitações. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), por servidor, observando o teor da 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, os quais serão custeados pela Fazenda 

Pública, em razão da parte Autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Intime-se o réu para recolher os honorários periciais, também em quinze 

dias. Feito o depósito, intime-se o perito para designar data, hora e local 

para o início da perícia. Elaborado o laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem-se, em quinze dias (art. 477, §1º, do CPC). Ficam as partes 

intimadas para acompanharem todos os termos da presente liquidação. Às 

providências e intimações necessárias.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004282-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 
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denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005139-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA COENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, fazendo 

constar o presente como cumprimento de sentença. Nos termos do art. 

535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em trinta dias, se quiser, 

apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” sem impugnação, nos 

termos do art. 535, § 3º, certifique-se. Lado outro, a parte autora informa o 

descumprimento da decisão judicial pela autarquia ré e pugnou pela 

implantação do benefício previdenciário. Intime-se a Gerência Executiva do 

INSS de Cuiabá, determinando que a mesma providencie a implantação do 

beneficio previdenciário da parte autora, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, comprovando nos autos a aludida implantação, mediante 

documentos, sob pena das sanções civis (multa prevista nos arts. 14, § 

único, 461 e 461-A, do CPC, improbidade administrativa - art. 11, inc. II, da 

Lei 8.429/92) e penais (caracterização de crime de obediência - art. 330, 

do CP - ou prevaricação - art. 319, do CP) e administrativas, sem prejuízo 

de pedido de intervenção federal - art. 34, inc. VI, da CF, e art. 140 e 

seguintes do RITJ/MT. Deverão acompanhar o mandado cópias da notícia 

de descumprimento e desta decisão. Dado a urgência e relevância do 

caso, a presente decisão servirá como mandado e, deverá ser cumprida 

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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003654-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMITIVA MACIEL PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive 

na autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005184-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA ALBANO MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006498-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive 

na autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se. Lado outro, a 

parte autora informa o descumprimento da decisão judicial pela autarquia 

ré e pugnou pela implantação do benefício previdenciário. Intime-se a 

Gerência Executiva do INSS de Cuiabá, determinando que a mesma 

providencie a implantação do beneficio previdenciário da parte autora, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, comprovando nos autos a aludida 

implantação, mediante documentos, sob pena das sanções civis (multa 

prevista nos arts. 14, § único, 461 e 461-A, do CPC, improbidade 

administrativa - art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92) e penais (caracterização de 

crime de obediência - art. 330, do CP - ou prevaricação - art. 319, do CP) e 

administrativas, sem prejuízo de pedido de intervenção federal - art. 34, 

inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT. Deverão acompanhar o 

mandado cópias da notícia de descumprimento e desta decisão. Dado a 

urgência e relevância do caso, a presente decisão servirá como mandado 

e, deverá ser cumprida 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. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de requerimento de antecipação da tutela 

visando à concessão liminar de benefício previdenciário baseado em 

incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) ou 

em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova em contrário, a 

presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e, em 

especial, à referida decisão da Autarquia Previdenciária. Salvo hipóteses 

excepcionais, somente após o afastamento de tal presunção, mediante a 

realização de prova pericial em juízo, é que se mostrará em tese viável o 

acolhimento da providência de urgência pretendida. Isso posto, indefiro, 

por ora, a tutela antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso 

alterado tal panorama probatório. A formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele 

Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752, que deverá responder aos quesitos 

formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o 

perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das 

enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a 

máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 
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conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIO GREGORIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de requerimento de antecipação da tutela 

visando à concessão liminar de benefício assistencial baseado em 

incapacidade, indeferido administrativamente por parecer contrário da 

perícia administrativa do INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova 

em contrário, a presunção de legitimidade inerente aos atos 

administrativos em geral e, em especial, à referida decisão da Autarquia 

Previdenciária. Salvo hipóteses excepcionais, somente após o 

afastamento de tal presunção, mediante a realização de prova pericial em 

juízo, é que se mostrará em tese viável o acolhimento da providência de 

urgência pretendida. Isso posto, indefiro, por ora, a tutela antecipada 

requerida, ressalvada nova apreciação caso alterado tal panorama 

probatório. A formação do convencimento do juízo depende da produção 

de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a realização de 

perícia médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele Taques Pereira 

Baçan, CRM-MT 5752, que deverá responder aos quesitos formulados por 

este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o perito não se 

considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das enfermidades 

comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a máxima 

brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. No que tange à REALIZAÇÃO 

DO ESTUDO SOCIAL/PSICOSOCIAL, encaminhe-se os autos ao setor 

técnico, afim de que realize um estudo social na parte demandante, SEM 

PRÉVIO AVISO. COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO E RELATÓRIO 

TÉCNICO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação 

no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial e relatório técnico. Sem prejuízo, se a incapacidade for para 

os atos da vida civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo 

requerido, expeça-se, via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos 

honorários periciais. Tudo cumprido e não havendo possibilidade de 

acordo, venham-me conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005686-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORANIL METELO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI HENRIQUE QUEIROZ OAB - 015.844.511-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela 

de urgência) proposta por DORANIL METELO DE CAMPOS, representada 

por seu filho Toni Henrique Queiroz em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em resumo, 

que encontra-se internado no Pronto-socorro Municipal de Várzea 

Grande, com quadro clínico de rebaixamento do nível de consciência e 

elevação de escórias nitrogenadas, necessitando com urgência de 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva - UTI. É a síntese 

necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, a parte Requerente comprovou que necessita de internação em 

Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, conforme pedido 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizada a internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem a 

internação da parte autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e duas) 

horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321/NCPC), promova 

emenda à petição inicial apresentando cópia legível dos documentos 

pessoais. Após, citem-se a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a 

ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da 

Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005686-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORANIL METELO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI HENRIQUE QUEIROZ OAB - 015.844.511-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de ação 
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cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela 

de urgência) proposta por DORANIL METELO DE CAMPOS, representada 

por seu filho Toni Henrique Queiroz em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em resumo, 

que encontra-se internado no Pronto-socorro Municipal de Várzea 

Grande, com quadro clínico de rebaixamento do nível de consciência e 

elevação de escórias nitrogenadas, necessitando com urgência de 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva - UTI. É a síntese 

necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, a parte Requerente comprovou que necessita de internação em 

Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, conforme pedido 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizada a internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem a 

internação da parte autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e duas) 

horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321/NCPC), promova 

emenda à petição inicial apresentando cópia legível dos documentos 

pessoais. Após, citem-se a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a 

ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da 

Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001674-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE VENTURA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOÃO BATISTA MOREIRA (TESTEMUNHA)

DEOLINA SIQUEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, fazendo 

constar o presente como cumprimento de sentença. Nos termos do art. 

535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em trinta dias, se quiser, 

apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” sem impugnação, nos 

termos do art. 535, § 3º, certifique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005202-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA CARDOSO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de requerimento de antecipação da tutela 

visando à concessão liminar de benefício previdenciário baseado em 

incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) ou 

em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova em contrário, a 

presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e, em 

especial, à referida decisão da Autarquia Previdenciária. Salvo hipóteses 

excepcionais, somente após o afastamento de tal presunção, mediante a 

realização de prova pericial em juízo, é que se mostrará em tese viável o 

acolhimento da providência de urgência pretendida. Isso posto, indefiro, 

por ora, a tutela antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso 

alterado tal panorama probatório. A formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele 

Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752, que deverá responder aos quesitos 

formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o 

perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das 

enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a 

máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004280-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 
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hipossuficiência. Trata-se de requerimento de antecipação da tutela 

visando à concessão liminar de benefício assistencial baseado em 

incapacidade, indeferido administrativamente por parecer contrário da 

perícia administrativa do INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova 

em contrário, a presunção de legitimidade inerente aos atos 

administrativos em geral e, em especial, à referida decisão da Autarquia 

Previdenciária. Salvo hipóteses excepcionais, somente após o 

afastamento de tal presunção, mediante a realização de prova pericial em 

juízo, é que se mostrará em tese viável o acolhimento da providência de 

urgência pretendida. Isso posto, indefiro, por ora, a tutela antecipada 

requerida, ressalvada nova apreciação caso alterado tal panorama 

probatório. A formação do convencimento do juízo depende da produção 

de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a realização de 

perícia médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele Taques Pereira 

Baçan, CRM-MT 5752, que deverá responder aos quesitos formulados por 

este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o perito não se 

considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das enfermidades 

comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a máxima 

brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. No que tange à REALIZAÇÃO 

DO ESTUDO SOCIAL/PSICOSOCIAL, encaminhe-se os autos ao setor 

técnico, afim de que realize um estudo social na parte demandante, SEM 

PRÉVIO AVISO. COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO E RELATÓRIO 

TÉCNICO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação 

no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial e relatório técnico. Sem prejuízo, se a incapacidade for para 

os atos da vida civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo 

requerido, expeça-se, via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos 

honorários periciais. Tudo cumprido e não havendo possibilidade de 

acordo, venham-me conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005328-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005665-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. M. D. A. (REQUERENTE)

CELSO VINICIUS ANTONINI ALENCAR (REQUERENTE)

GERSON FERREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se o presente feito de pedido de alvará judicial objetivando o 

levantamento de valores não recebidos em vida encontrado na conta 

individual do FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP em nome do “de 

cujus”, falecido em 16 de julho de 2013. Entretanto, compulsando os autos, 

verifica-se que o presente feito comporta questões atinentes a direito 

sucessório e a competência para o julgamento de processos relacionados 

à aludida matéria é de uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca. Assim sendo, declino da competência para 

processar e julgar o presente feito por entender que o presente processo 

é de competência privativa de uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca, tendo em vista que se trata de matéria 

concernente à sucessão. Determino a remessa para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, após a devida 

redistribuição do feito. Às providências. Cumpra-se, com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte autora formulou pedido de desistência da ação. O limite 

para a desistência da ação ou do processo de cognição é o oferecimento 

da contestação, conforme prevê o parágrafo 4º, do art. 485, da Lei 

13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil): “§ 4º Oferecida à 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação.”. E eventual inconformismo do réu deve ser fundamentado. “In 

casu”, verifica-se que não há relação triangular formalizada, visto que a 

parte ré não foi devidamente citada para manifestar-se nos autos. Logo, 

impõem-se a extinção do presente feito, com fundamento no art. 200, 

parágrafo único, do NCPC, homologo o pedido de desistência formulado 

pela parte autora, de consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. A teor 

do artigo 90, do NCPC, cabe à parte desistente, ora parte autora, arcar 

com o pagamento das despesas processuais e os honorários 

advocatícios, de forma que fixo em 10% do valor da causa, de acordo 

com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Após o trânsito em julgado desta sentença, anote-se a extinção e 

arquivem-se os autos. P. R. I.C
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003447-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Coordenador de Cobrança e Arrecadação PAULO G. SILVA (IMPETRADO)

Secretário Municipal de Finanças (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1003447-97.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120) Requerente: IMPETRANTE: 

CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL Requerido: IMPETRADO: 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, COORDENADOR DE COBRANÇA 

E ARRECADAÇÃO PAULO G. SILVA, 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 impetrante para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 9 de julho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004100-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FURYAMA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, por meio da remessa em carga 

dos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o pagamento 

atinente às diligências do Oficial de Justiça, mediante guia de recolhimento 

a ser  expedida na p lataforma do s i te  do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br>serviço>diligência>emissãodeguiadediligência) para 

cumprimento de Mandado de intimação, com deslocamento ao bairro Nova 

Esperança em Várzea Grande/MT.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001250-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO OLIVERA SANTA CRUZ (EXECUTADO)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (EXECUTADO)

MARCO AURELIO FERRATTO DIOTO (EXECUTADO)

DARCILENE SOARES PADILHA (EXECUTADO)

DARCIO DE MORAES FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISA GARCIA TEBALDI OAB - SP325597 (ADVOGADO)

CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR OAB - SP150684 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Intime-se a parte excipiente para, em 15 (quinze) dias, se 

pronunciar acerca do pedido de desistência formulado pela exequente (Id. 

3239498). Decorrido esse prazo, conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 313235 Nr: 9377-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E BIANCHI LTDA, CASSIO 

ESTEVAN DE ARRUDA GUIMARÃES, LUSIRLEI ALBERTINI, ALEXANDRE 

BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT, ALUISIO DIAS DE SOUZA - OAB:10.580

 Na decisão de fl. 303 foi deferida a produção da referida prova pericial, 

designando-se, para tanto, perito, bem como arbitrando os honorários 

periciais. Contudo, foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso 

para o pagamento da verba pericial, em desconformidade, portanto, com o 

que prevê o art. 95 do Código de Processo Civil, de que a remuneração do 

perito deverá ser adiantada pela parte que houver requerido a 

perícia.Nesse sentido a jurisprudência:“Se a prova é requerida por uma 

das partes, a ela incumbe adiantar o pagamento correspondente às 

despesas e à remuneração provisória do ´expert´(arts. 19 e 33 do CPC).” 

(TJ-4ª T., REsp 16.826-0, Min. Barros Monteiro)“As regras do ônus da 

prova não se confundem com as regras do custeio, cabendo a 

antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção 

da prova pericial, na forma do art. 19 do CPC” (STJ-4ª T., REsp 908.278, 

Min. João Otávio).Logo, como se vê, tendo a perícia sido requerida por 

Lusirlei Albertino, a este cabe a obrigação de adiantar a verba honorária, 

impondo-se, desse modo, a retificação da referida decisão nesse 

aspecto, para o fim de determinar sua intimação para que, no prazo de 10 

dias, proceda ao depósito do valor arbitrado, sob pena de preclusão do 

direito da produção dessa prova, conforme vem entendendo a 

jurisprudência, in verbis:“Se não for efetuado o deposito, deve ser 

determinado o prosseguimento do feito, sem a produção da prova 

pretendida (RT 637/123, JTJ 179/120, Lex-JTA 146/101). Afinal, “não é 

possível condicionar a prolação da sentença ao depósito da remuneração 

definitiva do perito” (STJ-3ª T., REsp 149.891, Min. Pádua Ribeiro).” 

(Negrão Theotonio e outros, in Novo Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor, 48ª edição, Revista Atualizada, 2017, p. 201)No 

mesmo sentido: RT 645/125; JTA 118/114.Cumpra-se todo o ordenado 

acima, com urgência, e, após, retornem-me os autos conclusos para 

decisão.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247905 Nr: 7585-71.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO SANTOS, LUIZA DIAS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do teor da certidão retro de que a herdeira Sra. Luiza Dias da Silva 

reside em outra comarca, o que não foi observado no despacho de fl. 234, 

ordeno seja ouvida por carta precatória. Cumpra-se esclarecer que as 

testemunhas serão ouvidas na audiência designada para o dia 29 de 

agosto de 2018.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429786 Nr: 687-32.2016.811.0002

 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: LEAL LOPES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10003/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 57 da Lei 8.213/91, julgo procedente 

o pedido formulado na Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 
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intentada por leal Lopes de Miranda em face do INSS, a fim de condenar o 

requerido a conceder a este a aposentadoria especial, desde a data do 

requerimento administrativo (12.7.2010), com renda mensal inicial (RMI) 

que corresponderá a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, nos 

termos do § 1º, do art. 57 da referida lei federal, com estrita observância 

às prescrições legais, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas pelo 

IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde a data 

fixada na sentença, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do 

STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97.Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 

300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Os juros 

moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.Por ser ilíquida a sentença, os 

honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da liquidação do 

julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do Código de Processo Civil, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ).Quanto às custas processuais, segundo prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da gratuidade da justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 208580 Nr: 4362-81.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEMETRIO AMARILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, acolho parcialmente os pedidos formulados na 

impugnação, a fim de determinar a intimação do exequente para juntar aos 

autos nova planilha atualizada do débito, abatendo do cálculo as parcelas 

pagas a título de benefício assistencial, no prazo de 10 dias, observando o 

termo inicial do benefício como sendo a data da prolação da sentença. 

Considerando que o executado decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido (diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido), nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.Suspendo, porém, a cobrança pelo 

prazo de 5 (cinco) anos ou até que o exequente perca a condição de 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria para aferição, em 5 

(cinco) dias, devendo ser observados os índices estabelecidos no 

acórdão (fl. 205-206), bem como os termos estabelecidos na presente 

decisão, vindo-me, após, conclusos para homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 277416 Nr: 20977-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSINEI MARIA DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, restando parcialmente configurado o excesso de 

execução apontado, acolho a impugnação apenas no que se refere à 

base de cálculo das diferenças salariais do enquadramento e, por 

consequência, determino seja intimada a parte exequente para juntar aos 

nova planilha do débito, observando as prescrições acima, devendo, 

ainda, juntar aos autos o valor atualizados dos honorários advocatícios, 

no prazo de 10 (dez) dias. Determino, ainda, seja o executado intimado 

para realizar o enquadramento da servidora, sob pena de serem tomadas 

as providências cabíveis ao descumprimento da ordem. Considerando que 

o executado decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido (diferença entre o valor executado e o valor devido), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba ser suportada em igual 

proporção entre as partes. Os honorários devidos à parte autora deverão 

ser acrescidos no valor do débito principal (§ 13º). Suspendo a cobrança 

em relação à parte exequente pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que 

perca a condição de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC. Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria para 

aferição, em 5 (cinco) dias, vindo-me, após, conclusos para homologação 

do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284432 Nr: 3470-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZELITO SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O exequente alega ser devida a inclusão do salário família porque tal 

verba já vinha sendo paga junto com o auxílio-doença que foi 

posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez. Todavia, 

segundo se infere da relação de créditos trazido por ele próprio aos 

autos, desde que o benefício foi reimplantado, por força de ordem judicial 

que concedeu a antecipação de tutela, em 25.6.2014, a referida verba não 

mais foi paga, o que faz concluir que o beneficiário deixou de cumprir os 

requisitos previstos no art. 67, acima transcrito. Aliás, a própria execução 

também veio desacompanhada de documentos que comprovem a 

vacinação anual e a frequência escolar dos filhos menores, na medida 

que só foram apresentadas as certidões de nascimento dos infantes, o 

que impede a inclusão do salário-família na cobrança. Até porque o 

referido benefício sequer foi objeto da lide, não cabendo agora, em fase 

de execução de sentença, o exame de provas. Desse modo, restando 

configurado o excesso de execução apontado pelo executado, acolho o 

pedido formulado na impugnação, determinando seja o exequente intimado 

para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos nova planilha do débito, 

excluindo da cobrança o salário-família, devendo os honorários ser 

calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso, 

exatamente como estabelecido na sentença. Condeno o exequente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (excesso de 

execução), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.Em razão da 

gratuidade da justiça, suspenso a cobrança pelo prazo de 5 (cinco) anos 

ou até que se perca a condição de necessitado, nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC. Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria para aferição, 

em 5 (cinco) dias, após, ouvidas as partes em igual prazo, conclusos para 

homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 257598 Nr: 15705-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GONÇALO GUADALUPE GUIMÃRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não se visualizando o excesso de execução apontado 

pelo executado, deixo de acolher a impugnação e, por consequência, 

determino seja a parte exequente intimada para, em 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos nova planilha atualizada do débito.Condeno o executado 

ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do excesso 
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apontado), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser 

acrescido ao valor do débito principal (§ 13º). Juntada aos autos a nova 

planilha, à contadoria para aferição, em 5 (cinco) dias, após, conclusos 

para homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262270 Nr: 921-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LIDIA PROEÇA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação, determinando seja 

a exequente intimada para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos nova 

planilha do débito, observando os índices de correção monetária acima 

estabelecidos, bem como o termo final das parcelas. Considerando que o 

executado decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido (diferença entre o valor executado e o valor devido), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba ser suportada em igual 

proporção entre as partes. Os honorários devidos à parte autora deverão 

ser acrescidos no valor do débito principal (§ 13º). Suspendo a cobrança 

em relação à parte exequente pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que 

perca a condição de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC. Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria para 

aferição, em 5 (cinco) dias, vindo-me, após, conclusos para homologação 

do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388450 Nr: 4381-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOILDES MARIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Cabe esclarecer, ainda, que a tradução “vencimentos” contida na 

sentença não se referiu à inclusão de todas as verbas recebidas pela 

autora para fins de apuração das diferenças salarias de enquadramento, 

mas aos vencimentos mensais de acordo com os coeficientes de cada 

período. Desta feita, mostrando-se flagrante o excesso de execução 

apontado, acolho o pedido formulado na impugnação, a fim de determinar a 

intimação da exequente para juntar aos autos nova planilha atualizada do 

débito, retificando o cálculo nos moldes acima, utilizando o 

vencimento/salário base da servidora em cada período, com os índices de 

juros e correção monetária já estabelecidos na sentença/acórdão, 

devendo, ainda, juntar aos autos o valor atualizados dos honorários 

advocatícios. Condeno a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta 

a natureza da causa e o pouco tempo exigido para o serviço do 

profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da 

verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até quando cessada a condição 

dos autores de beneficiários (art. 98, § 3º, do CPC).Juntada aos autos a 

planilha e conferida pela contadoria judicial, conclusos para homologação 

do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 326850 Nr: 23176-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim, não se visualizando erro no valor cobrado e no montante 

efetivamente pago pelo executado, tampouco ausência de atualização 

desses valores ou erro na aplicação dos índices, não há se falar em 

diferença a ser pagas. Desse modo, indefiro o pedido de fl. 73-74 e, por 

consequência, diante do pagamento devidamente comprovado nos autos, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinta a execução por 

pagamento. Sem custas, nem honorários.Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se.P. R . I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343952 Nr: 11055-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, HOSPITAL 

METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No caso em discussão, verifica-se que a parte exequente aplicou 

juros no período de 5.10.2015 a 27.9.2016, em flagrante afronta ao 

entendimento acima, incorrendo em excesso nos valores cobrados. Desse 

modo, restando configurado o apontado excesso de execução, acolho a 

impugnação, determinando sejam excluídos da cobrança os juros 

moratórios e, por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, o cálculo 161, determinando sejam expedidas as RPVs com 

a cota parte devida por cada executado. Condeno o exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido (excesso apontado/honorários), nos termos 

do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

causa e o pouco tempo exigido para o serviço do profissional.Em virtude 

da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba honorária pelo 

prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição de 

beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 353098 Nr: 18075-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA MORILLAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . . Portanto, se as verbas deveriam ter sido compensadas 

reciprocamente em igual proporção, é incabível a execução de honorários, 

como pretende a exequente, tendo em vista que, apesar de o Código de 

Processo Civil vedar a compensação de verbas honorárias (art. 85, § 14), 

a sentença foi proferida ainda sob a égide da norma antiga. Assim, acolho 

a impugnação apenas em relação à verba honorária que deverá ser 

excluída da cobrança e, por consequência, determino seja intimada a parte 

exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos o valor atualizado 

do débito referente às verbas de férias e de FGTS.Considerando que o 

executado decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido (diferença entre o valor executado e o valor devido), nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba ser suportada na proporção 

de 30% pela parte executada e 70% pela parte exequente. Os honorários 

devidos à parte autora deverão ser acrescidos no valor do débito principal 

(§ 13º). Suspendo a cobrança em relação à parte exequente pelo prazo 

de 5 (cinco) anos ou até que perca a condição de beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Juntada aos autos a nova 

planilha, à contadoria para aferição, em 5 (cinco) dias, vindo-me, após, 
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conclusos para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 302510 Nr: 23357-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RLDS, SULEIDE DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Outrossim, cabe assinalar que, diferentemente do sustentado pelo 

executado, não houve preclusão do direito da parte de cobrar as parcelas 

não incluídas na execução, tampou ofensa à coisa julgada, uma vez que a 

execução ainda não foi extinta e, além disso, o exequente não pode ser 

privado do seu direito às parcelas pretéritas do benefício já fixadas na 

sentença só porque, por um lapso, não foram incluídas na planilha de 

cálculoAté porque é comum ocorrer a implantação do benefício depois já 

ter sido proposta a execução, fato que acaba ensejando a não inclusão 

das parcelas não pagas dentro desse lapso temporal.Desse modo, acolho 

a execução complementar e, por consequência, homologo, para que surta 

os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 176, determinando a expedição 

da correspondente ordem requisitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 258412 Nr: 16445-61.2010.811.0002

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, inadmito o recurso de apelação interposto e ordeno 

seja ele desentranhado e restituído ao seu subscritor, a tudo 

certificando-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 250002 Nr: 9429-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTER BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE 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:

 Vistos.

A fls. 288-290 a exequente interpõe recurso de apelação contra a decisão 

que analisou a impugnação à execução. Cumpre, pois, ressaltar que o 

meio utilizado pela recorrente para atacar a referida decisão é inadequado 

e, por isso, impede o seu conhecimento.

Isso porque, segundo norma do art. 203 do Código de Processo Civil, os 

atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 

despachos, compreendendo como sentença o ato que implica algumas 

das situações previstas nos arts. 485 e 487, do referido instituto 

processual civil, e como decisão interlocutória o ato pelo qual o juiz, no 

curso do processo, resolve questão decisória que não põe fim à fase 

cognitiva do procedimento comum ou extinga a execução (§ § 1º e 2º, do 

art. 203).

Os arts. 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, dizem que 

somente caberá apelação das sentenças e que das decisões 

interlocutórias caberá agravo.

No caso em tela, houve recurso de apelação da decisão interlocutória de 

fls. 264-267, que reconheceu parcialmente o excesso apontado na 

impugnação, em flagrante inadequação da via eleita, uma vez que não 

houve extinção da execução, de modo que o recurso cabível seria o 

agravo de instrumento.

Como se vê, evidenciada a inadequação da via eleita, impõe-se a rejeição 

do recurso, salientando, ademais, que a substituição de um recurso por 

outro exige o cumprimento de certos requisitos legais, como, por exemplo, 

a dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível, inexistência de erro 

grosseiro, dentre outros.

No caso em estudo, inexistindo dúvida acerca de qual recurso cabível, o 

reconhecimento de erro grosseiro é situação “sine qua non”, restando, 

pois, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por 

ausência dos requisitos que lhe dão sustentação.

 Diante do exposto, inadmito o recurso de apelação interposto e ordeno 

seja ele desentranhado e restituído ao seu subscritor, a tudo 

certificando-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 300262 Nr: 20881-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo se infere dos autos, os valores cobrados pelas exequentes 

exigem cálculo complexo que foge à competência da contadoria judicial. 

Assim, para apuração do montante efetivamente devido à cada uma das 

servidoras, nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, contador 

CRC/MT 1.940/0-2, que deverá realizar a perícia contábil com base nos 

dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328800 Nr: 25098-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:4334-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito em 10 (dez) dias, sob pena de extinção da 

execução. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323496 Nr: 19894-22.2013.811.0002

 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: MARIA OZELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 
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VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Resultando o inconformismo do recorrente unicamente sobre a atualização 

monetária, com o que concordou a recorrida, segundo se infere da peça 

retro, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência do recurso previamente manifestada pela autarquia federal, 

ordenando, em prosseguimento ao feito, a intimação da parte autora para 

executar a sentença, em 15 dias, observando-se a forma proposta na 

peça recursal quanto à atualização dos valores.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349923 Nr: 15780-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVANA PAULA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo se infere dos autos, os valores cobrados pela exequente exigem 

cálculo complexo que foge à competência da contadoria judicial. Assim, 

para apuração do montante efetivamente devido à servidora, nomeio o Sr. 

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, contador CRC/MT 1.940/0-2, que deverá 

realizar a perícia contábil com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260038 Nr: 18562-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHORINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de julho e 2 

de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador do NAT 

- Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do VI 

Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

14h, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449966 Nr: 11874-37.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR VITOY VITÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha ausência da comarca entre os dias 30 de julho e 2 

de agosto do corrente ano, a fim de participar, como Coordenador do NAT 

- Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do VI 

Congresso Médico Jurídico e da Saúde, devidamente autorizado pela 

Presidência do Tribunal de Justiça, redesigno para o dia 11.9.2018, às 

15h45min, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343384 Nr: 10573-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA TOBIAS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a prejudicial 

de mérito, consistente na prescrição quinquenal. Assinale-se, pois, que 

não há falar em prescrição das parcelas relativas aos 5 (cinco) anos 

anteriores à propositura da ação, tendo em vista que no caso em apreço, 

o ajuizamento da ação foi postulado em 20.05.2014, não transcorrendo, 

assim, o quinquênio alegado pela parte requerida, que, conforme 

entendimento jurisprudencial verificado no julgado a seguir, tem a data do 

indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores para a 

sua incidência:

 "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE. CARÊNCIA 

CUMPRIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL.1. Ocorrência de prescrição qüinqüenal, 

pois o ajuizamento da ação deu-se após decorridos mais de 5 (cinco) 

anos da data do indeferimento do requerimento administrativo do 

benefício." (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 2006.01.99.043079-3 

– j. 14.5.2007).

Rejeito, pois, a preliminar.

 Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social.

 Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11 de setembro de 2018, às 16h15min, determinando, como meio de 

prova, o depoimento pessoal dos herdeiros da parte autora e a inquirição 

das testemunhas indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429568 Nr: 557-42.2016.811.0002

 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: SUSAN LEQUE CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG, MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais por Susan Leque 

Cordeiro em face do Município de Várzea Grande e do Instituto de 

seguridade Social dos Servidores Públicos - PREVIVAG, a fim de 
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condenar estes a pagar à requerente a diferença salarial decorrente do 

reajuste de 16,29% (dezesseis, vírgula vinte e nove por cento) 

implementado em maio de 2014 através da Lei Complementar Municipal n. 

4.007/2014, do período de maio a agosto de 2014, quando a servidora 

encontrava-se em gozo do benefício auxílio-doença. Os valores deverão 

ser monetariamente corrigidas pelo IPCA-E (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial) desde o vencimento e juros moratórios que 

devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09.Por ser ilíquida a sentença, os honorários 

advocatícios deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, 

nos termos do § 4º, II, do art. 85, do Código de Processo Civil, que deverá 

ser calculado sobre o valor da condenação. 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001492-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001492-94.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MINISTERIO DA 

FAZENDA REQUERIDO: MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO 

PANTANAL LTDA Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, 

devolva-se com nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001751-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS (REQUERENTE)

ESTADO DO AMAZONAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002287-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNEC 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DUARTE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002051-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KECIA RUBIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002684-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA WIGGERS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002137-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002137-22.2018.8.11.0002. AUTOR: VIP PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Vistos. VIP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃES LTDA, 

representada por DARCY JOSE DOS SANTOS e PEROLA AMARAL DE 

OLIVERIA SANTOS, devidamente qualificados, propôs o presente “ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada” em desfavor do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE 

LIVRAMENTO-MT, também qualificada, objetivando, em síntese, a 

declaração da inexistência da dívida exigida pela parte requerida. O autor 

foi informado da existência de um protesto dado em 04/09/2017, CDA n.46, 

em seu nome, no valor de R$ 11.078,74, realizada pela parte ré, ao tentar 

obter informação sobre a origem deste protesto, o Autor verificou que se 

tratava de pendência por dívidas de IPTU, dos anos de 2010 a 2017. Alega 

que o imóvel foi vendido para o Sr. EDER MORAES DIAS E LAURA TEREZA 

DA COSTA DIAS, que ocorreu a venda e a transmissão do imóvel 

exatamente em 08/07/2010, conforme certidão de imóveis do 1º Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande. Ademais, requereu a declaração 

de inexistência do débito cobrado pela requerida em antecipação de tutela 

provisória de urgência, bem como juntou documentos de comprovação. É 

o relatório. DECIDO. A tutela será de urgência quando, nos termos do 

artigo 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse 

modo, a tutela de urgência reclama a observância dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem, compulsando os 

presentes autos, verifico a existência da certidão positiva, constando o 

referido protesto alegado pelo requerente, constando a dívida de IPTU ora 

alegada. Bem como, observo ainda, a existência da escritura pública de 

compra e venda realizada pelos autores, nas fls. 175/176 do livro nº 312 

em julho de 2010, no Segundo Serviço Notarial e Registral. Todavia, o valor 

da Certidão da Dívida Ativa apresentada, R$ 20.029,57, consta valor 

diverso do valor do protesto, R$ 11.078,74, bem como abrange período 

maior do que o alegado pela requerente, desde 2009. De forma que ainda 

que o protesto se refira a uma CDA, não foi apresentado qualquer número 

da CDA no protesto, e, em consequência, não resultou em sua devida 

comprovação. Desse modo, o presente caso exige maior dilação 

probatória, tendo em vista que a referida concessão necessita da 

realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 22 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 298468 Nr: 21216-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEUSDETE DA COSTA, Cpf: 

00662453115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de DEUSDETE DA COSTA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 201210459, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10459/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/09/2012

 - Valor Total: R$15.635,77 - Valor Atualizado: R$15.035,77 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 21216-14.2010 - Cód.: 

298468 EXECUÇÃO FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUALEXECUTADO:DEUSDETE DA COSTA Vistos,Cite-se, por 

correio, observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 

6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, o devedor pagar o débito fiscal ou em 

igual prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo 

ainda, os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o 

caso de imediato pagamento ou inexistência de embargos, com 

sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 

R$ 600,00 (Seiscentos reais). Materializado eventuais embargos os 

honorários certamente serão majorados nos parâmetros e critérios 

estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de 

Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que deverá vir com seu valor 

estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução 

Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 

(cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. Havendo 

concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que 

deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o prazo para 

embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no 

Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de bens no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas 

e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as 

regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente. Não encontrando o Executado, para intimação da 

penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei 

de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 10 de dezembro de 2012.ONIVALDO 

BUDNYM Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98701 Nr: 7848-45.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOARES BATISTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID SOARES BATISTA ME, Cpf: 

13503952187, Rg: 131359622, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos, Cite-se, por correio, observando a serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 5 (cinco) dias, o 

devedor, pagar o débito fiscal, ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 80,00 (oitenta reais). Materializado 

eventuais embargos os honorários certamente serão majo-rados nos 

parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, 

do Códi-go de Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que deverá vir 

com seu valor esti-mado e demais exigências dos artigos, 9° e 10º, da Lei 

de Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância táci-ta. 

Havendo concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657, do 

CPC, que deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o 

prazo para embargos, procedendo o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 

cinco (05) dias, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e 

honorários advocatícios, e o auto de penhora deve obedecer as regras 

contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância 

tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embar-gos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta públi-ca, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ô-nus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o valor 

do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado na 

data da proposi-tura da ação.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário. Às providências.Várzea Grande, 05 de setembro de 2006. 

ONIVALDO BUDNYES Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 100485 Nr: 8224-31.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NORBERTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM NORBERTO DE BARROS, Cpf: 

00672335115, Rg: 134625, brasileiro(a), Telefone 381.3058. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Executado do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra 

identificados, abaixo transcrita..

Sentença: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão 

de Inscrição de Dívida Ativa às fls.7/10.A parte exequente pugnou pela 

extinção do feito, nos moldes do art. 924, II do CPC, fl.38, bem como a 

condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. É a 

síntese. Fundamento e Decido.Restou demonstrado que a liquidação do 

débito ocorreu durante o curso do processo de execução, impondo-se 

desta forma a extinção do presente feito em razão da parte devedora 

satisfazer a obrigação.Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 

924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito.Condeno 

ao pagamento de honorários advocatícios com 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

de estilo, arquivem-se.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220811 Nr: 1058-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SILVA CERÂMICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON SILVA CERÂMICA - ME, CNPJ: 

37446796000110. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição judicial do veículo placa JYZ6947 MT, marca/modelo 

M.BENZ/L 1113, de propriedade da parte executada.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 04 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 80466 Nr: 2852-38.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARQUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. REYNALDO ACCIOLY JUNIOR 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para manifestar acerca da 

resposta da Conta Ùnica conforme malote fls. 181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 217853 Nr: 13219-19.2008.811.0002

 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: HELENA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para informar a este juízo o número da 

agência, da conta bancária, bem como do CPF do titular da conta, para a 

transferência do valor principal depositado em conta judicial (fl. 231). 

Informados os dados, transfira-se o valor.

Na sequência, intime-se o executado para efetuar o pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários advocatícios ou 

comprovar nos autos o pagamento em 5 (cinco) dias, sob pena de 

bloqueio. Cumprindo esclarecer que o ente público municipal protocolou o 

recebimento da requisição em 12.9.2017 (fl. 226).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329344 Nr: 25656-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 382586 Nr: 447-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL BOMDESPACHO DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 242823 Nr: 4009-70.2010.811.0002

 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: ROBERTO MAXIMIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO POLICIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 421507 Nr: 22772-46.2015.811.0002

 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: ROSALINA LEMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201

 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 do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 292808 Nr: 12754-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F BORGES TRANSPORTES ME, JONATAN 

FERREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A

 Vistos...

Tendo em vista o pedido de extinção da parte Exequente às fls. 27/28, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, II do Novo Código de Processo Civil.

Arquive-se com as baixas de estilo.

Custas “ex lege”.

P.R.I.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 368869 Nr: 18607-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DANILO GOMES LOURENÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JÚNIOR - OAB:18.499

 SENTENÇAO Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor 

do acusado JEFFERSON DANILO GOMES LOURENÇAO como incurso na 

prática de crime capitulado no artigo 297, “caput”, do Código Penal.[...] 

.Ocorre que os Autos n. 10595-21.2013 – Código: 314341 são mais 

abrangentes, abordando mais atos ilícitos do Réu do que nestes autos. 

Assim, deve a litispendência ser reconhecida promovendo-se a extinção 

da presente ação sem julgamento do mérito. Ante ao exposto, nos termos 

do artigo 337, inciso VI, do Código de Processo Civil e artigo 95, inciso III, 

do Código de Processo Penal, RECONHEÇO A LISTISPENDÊNCIA 

EXISTENTE ENTRE ESTES AUTOS E OS AUTOS N. 10595-21.2013 – 

CÓDIGO: 314341 e por consequência JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e determino o 

arquivamento dos autos, encerrando a prestação da tutela 

jurisdicional.Traslade-se cópia desta decisão para aqueles 

autos.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

dê-se baixa no Cartório Distribuidor e, após, arquivem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 461391 Nr: 17193-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS IGOR DE ARRUDA, BRUNO 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

MATHEUS IGOR DE ARRUDA, brasileiro, filho de José Lourenço de Arruda 

e Lusinete José da Silva, nascido aos 08/05/1996, natural de Várzea 

Grande/MT, e BRUNO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, filho de Odenir da 

Silva e Rosimaura Fernandes, nascido aos 02/07/1997, natural de Várzea 

Grande/MT, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do 

Código Penal.MATHEUS IGOR DE [...].Em razão da presença das 

qualificadoras previstas no art. 157, § 2°, I (uso de arma) e II (concurso de 

agentes) do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), passando-a 

para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.Diante da ausência de 

quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena 

torno-a definitiva nos moldes acima. Estabeleço o regime semiaberto para 

o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código 

Penal.[..] entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, 

à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).BRUNO 

FERNANDES DA SILVAAnalisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

verifico que o Réu é primário e não possui antecedentes criminais[...] .Em 

razão da presença das qualificadoras previstas no art. 157, § 2°, I (uso de 

arma) e II (concurso de agentes) do Código Penal, elevo a pena em 1/3 

(um terço), passando-a para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão.Diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima. 

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b” do Código [..] , entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).Condeno os Réus ao pagamento de taxas e 

custas processuais.[...]III da CF e expeça-se Carta de Guia.Calculem-se as 

penas de multa e intimem-se para pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 527291 Nr: 2737-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN, 

CLAUDINEI LIBANARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte defesa do réu, via DJE, para que manifeste nos 

autos conforme despacho a seguir transcrito: " Em face do requerido no 

item G de fls. 151, intime-se a Defesa do Réu para que, querendo, 

manifeste-se".

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504231 Nr: 15984-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELYSON MARLON BORGES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERT RODRIGUES DA 
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SILVA - OAB:16.262/MT

 Intimação do advogado do réu, devidamente habilitado nos autos, para 

conhecimento do inteiro teor da sentença.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 541643 Nr: 10718-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANSIER SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B

 HILONÊS NEPOMUCENO - OAB/MT 14764-B, da audiência de instrução 

designada para 13/08/2018, às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 512396 Nr: 20306-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, LEONARDO 

AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, DEVAIR JOSÉ SOUSA DA SILVA, 

LELSON HENRIQUE LEITE AZEVEDO, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, 

DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, WAGNER CALIXTO DE LIMA, ODAIR DE 

JESUS SILVA, JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, JONATHAN SILVA DE 

MOURA, JEFFERSON DA SILVA VIEIRA, WALISON ROBERTO DA SILVA, 

ALAN JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, JOÃO MARCOS DOS SANTOS 

OLIVEIRA, IGOR RAMOS DA SILVA, RAYAN RODRIGUES RIBEIRO, 

CHARLYS AUGUSTO MAGALHÃES, DEJAILTON JOSÉ SOUZA DA SILVA, 

ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, OSVALDO MOREIRA 

DELFINO, YURI DIOGO SILVA CARVALHO, IGOR RAMOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, Vilson 

Batista de Assis - OAB:9222MT

 DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB/MT 4455; LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB/MT 15304 e DR. VILSON BATISTA DE ASSIS - OAB/MT 

9222, da audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 07 de 

Agosto de 2018, às 14:15 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 309458 Nr: 5470-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wlamir Assad Lima Junior - 

OAB:7533

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018 às 

15h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os acusados, as testemunhas arroladas, o 

advogado de Defesa e Ministério Público.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 512007 Nr: 20092-20.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: amir saul amiden - 

OAB:20927

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de folhas 

40/41, deixo de homologar, por ora, o acordo irmado pelas parte e 

DETERMINO: I – a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprovem a ausência de impedimentos matrimoniais, juntando cópia 

de certidão de nascimento e/ou casamento com a averbação do 

divórcio;Com a juntada dos documentos solicitados, dê-se vistas ao MPE 

para se manifestar, no prazo legal.Intimem-se as partes.Cumpra-se. 

Várzea Grande, 09 de abril de 2018. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 393246 Nr: 7342-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14854, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 Processo nº:7342-54.2015.811.0002 - Código: 393246

VISTOS ETC

Diante da Certidão de tempestividade às fls. 217, RECEBO o recurso de 

apelação interposto à folha 210, e as razões de fls. 211/216.

 Nos termos do art. 600 do CPP, conceda-se vista ao apelado para, no 

prazo de 08 (oito) dias, apresentar suas contrarrazões, sob pena de subir 

sem elas.

 Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora 

Judiciária as formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 22 de março de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 518804 Nr: 23813-77.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSS, PAN, ACMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Adilson de Arruda 

Moura - OAB:, ULISSES GARCIA NETO - OAB:OAB/MT 12.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19718/O, DJALMA JOSE ALVES NETO - 

OAB:19141/O

 Código: 518804

VISTOS ETC

Ante o termo de audiência de fls.65, intime-se o autor para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 12 de março de 2018.

 .

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 477200 Nr: 10097-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSS, PAN, ACMN, BMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Adilson de Arruda 

Moura - OAB:12749, ULISSES GARCIA NETO - OAB:OAB/MT 12.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19718/O

 Código: 477200

 VISTOS ETC

Intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

do prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 12 de março de 2018.

 .

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Valmiro Antônio Pinheiro da Silva OAB/MT 9331, na qualidade de 

advogado do autor do fato Fernando Leoneis Kraus, nos autos código 

202395, para participar da audiência de Instrução e Julgamento designada 

no dia 6 de setembro de 2018, às 15h, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.

Intimar Dra. Simone A.O. Batista OAB/MT 18.103, na qualidade de 

advogada da autora do fato Valquiria Nascimento Ferreira, nos autos 

código 201653, para participar da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 10/9/2018, às 16h, na sede do juizado Especial 

Criminal unificado de Várzea Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006571-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HUMBELINO NETO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05 dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001021-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL JUNIOR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, 

nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho 

ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007488-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPET COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOCIMAR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

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. 

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: 1008506-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ELGER TOSCANO (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. 

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: 1003557-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002731-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMAIR SILVA DE SOUZA SILVA (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. 

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: 1008872-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 
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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. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001767-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO (EXECUTADO)

 

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. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004102-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EXECUTADO)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EXECUTADO)

ROBERTO AKIRA TANITA (EXECUTADO)

 

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. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009598-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO BORRACHEIRO COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MAYCON PASCOINI PRUDENCIO (EXECUTADO)

 

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. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005445-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001739-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANIA VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

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. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002030-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI GONCALVES DIAS (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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. 

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: 1003066-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003066-26.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos. 1. 

Ciente do pedido do autor em ID. 10694439. 2. Pois bem, considerando que 

a parte requerida já se manifestou sobre o pedido do autor supracitado, 

conforme se verifica em ID. 10712783, e, considerando os novos fatos 

alegados, tenho por bem conceder o prazo de 5 dias para que o autor se 

manifeste. 3. Após, conclusos. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003778-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE ALVES LOPES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 
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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. 

ADVERTÊNCIAS: 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.: 104777 Nr: 885-84.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elione Izete de Souza 

Gomes - OAB:7118-B

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça no bairro Capão Grande 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344351 Nr: 11363-10.2014.811.0002

 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): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, MÁRCIO ROBERTO MOMBELI, DIJEVERSON SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:

 Vistos.

.

1. Especifiquem as partes, em 10 (dez) dias, se ainda possuem outras 

provas a produzir, justificando-as.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250114 Nr: 9495-36.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ANTONIO ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SAMPAIO STEINLE - 

OAB:12266-B, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266281 Nr: 6717-59.2011.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaella Lory da Silva e Silva 

- OAB:MT 12.445

 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
 

Anexo I – Decisão Processo Seletivo N. 001/2018/JIJ/DIR 
 
 
 

Candidatos(as) de Serviço Social Candidatos(as) de Psicologia 
Adriana Dias Fernandes Borges Adenil Domingas da Costa Souza 

Adriana Rezende Figueiredo Alessandra Paello Camarão 
Aurenilce Lúcia Pinto Carolina Amália de Souza 

Clarice Graciete Ferreira da Silva Graziela Pereira Belic 
Danusa de Souza Santos Jackeline Araújo Menezes Caporossi 

Deusair Mendes Costa Mota Leila Maria Lobo de Albuquerque 
Edilvane Ferreira de Jesus Luiz Antonio Pereira Filsinger 

Ednea Rodrigues de Macedo Marialice Oliveira Mundim 
Failse Cidele da Silva  

Franscisca de Paula Silva Bezerra Soares  
Holanda Castorina  

Joana de Seni Faria Amorim  
Meiridiana Dias de Oliveira  

Rosil Venina da Fonseca  
Sueli Akemi Kawato dos Santos  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

Anexo I – Edital N. 003/2018/JIJ/DIR 
 
 

Serviço Social Psicologia 
Nº.  Nome P I Nº.  Nome P I 
1 Jaqueline Auxiliadora Figueiredo 10 50 1 Edna Máxima de Oliveira 10 52 
2 Marilena Rudy 10 49 2 Suelia Santana Nascimento Alderete 10 51 
3 Cristiane Ribeiro de Moraes 10 38 3 Roseli Barreto Coelho Saldanha 10 51 
4 Josiani Rita Silva Dias 10 36 4 Zelita Oliveira Ribeiro 10 50 
5 Mariceli Alonso Bustamante 10 35 5 Renata Carrelo da Costa 10 43 
6 Fabiana de Oliveira Quinteiro Ocampos 9,4 31 6 Danielle Camarão Pereira 10 41 
7 Raquel Regina Pinheiro da Silva 8,8 41 7 Charise Cristhiane Fernandes dos Santos 10 40 
8 Julliany Santos Ferreira 8,8 32 8 Georgia Fabricia Felfili Fortes 9,5 45 
9 Sisley Marques da Costa Porto 8,2 48 9 Milena Moreira Ribeiro de Mello 9,25 38 

10 Leticia de Arruda Monteiro Albuquerque 7,55 33 10 Regina Margareth Calix 8,8 67 
11 Adriany Sthefany de Carvalho 7,15 28 11 Ana Paula Carvalho Rocha Ferrari 8,5 39 
12 Clotilde Vieira dos Santos 7 57 12 Débora de França Martins 8,5 29 
13 Luizangela Ramos Lino 7 41 13 Maria Evilasa Ximenes Melo 7,8 50 
14 Laura Fernanda Costa Nunes 6,8 33 14 Thayz Helena Gahyva Bezerra 7,75 39 
15 Márcia Rita Santos 6,3 48 15 Monique Aparecida N. T. Rachid Jaudy 7,75 33 
16 Joseany Luiza de Amorim 6 39 16 Isolde Moreira de Matos Souza 7,2 45 
17 Silvana Ribeiro da Conceição  6 29 17 Taissa Miyabara 6,9 29 
18 Lidiane Patricia Ferreira e Silva Leite  5,5 40 18 Helen Cristina Infantino de Carvalho 6,75 47 
19 Edilma Fátima da Silva 5,35 30 19 Anisia Ribeiro da Silva 6,6 45 
20 Elvia Regina da Silva Goulart 5 49 20 Rodrigo José Santos de Andrade 6,5 31 
21 Lidyane Darlem dos Santos Pacheco  4 27 21 Ana Paula Chaves Figueiredo S. da Silva 6 38 
22 Jayna Luzia Arcanjo Lima Pulcherio 3,25 31 22 Evelyne Campos Podolan 5,65 30 
23 Luciana Carmem da Silva 3 41 23 Anny Caroliny de Lima Rodrigues 5,6 29 
24 Danielli Laura de Moraes 2,75 38 24 Alexsandra Lourenço da Silva 5,5 24 
25 Rosidete Freitas Carneiro Souza 2,5 45 25 Cristina Sistsuco Siqueira Saito 5,3 27 
26 Jakeline Eliane Silva 2,5 41 26 Débora Matte 4,7 38 
27 Rosalinda Jacobina de Souza 1,75 50 27 Lidiane de Barros Marcondes  4,55 43 
28 Luciene Jesus da Silva Ramos 1,75 46 28 Mirelle Braga Tumelero 4 29 
29 Wellyka Fabiane de Arruda Nascimento 1,75 28 29 Larissa Cristina Alves Zimermam 4 27 
30 Silvana Rodrigues de Rezende 1,5 43 30 Dauriane Siqueira da Silva 3 21 
31 Cicera Augusta da Silva Albuquerque 1 44 31 Danielle Gaiva Caporossi 2,75 28 
32 Luciana Santana de Oliveira Costa 0,5 37 32 Raphaela Regina Mariano de Souza 2,5 30 
33 Zilda Maciel de Jesus Silva 0,25 35 33 Bianca Garcia da Silva 2,5 30 
34 Elisangela da Silva Almeida 0 39 34 Jackeline Raquel da Silva Góis 2,25 25 
35 Nathalia Alves Ribeiro Lemos 0 28 35 Gabriela Santos Freitas 2 53 

 37 Amanda Massoli Garcia 2 23 
38 Simone Azevedo Rodrigues 1,75 26 
39 Raiza da Silva Reis 1,75 23 
40 Andreia Cristina Teixeira da Silva 1,25 45 
41 Isadora da Costa Marques Caporossi 1,25 24 
42 Isabella Torres Molina de Oliveira 1 25 
43 Milena Uhdre de Lara 0,75 25 
44 Dariane Rita Kastrillan de Melo 0,25 26 
45 Cleidione Ramosa Cardoso 0 31 
46 Cristiane de Fátima da Silva 0 38 

 Psicologia 
Nº.  Nome P I 
47 Juliana Muller Morellato 0 29 
48 Jussane Lima de Oliveira 0 27 
49 Laura Vasconcellos Torres 0 26 
50 Marina Alves Fonseca 0 25 
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Legenda:  
 
A letra “P” significa “pontuação”.  
A letra “I” significa “idade”. Consta na tabela de classificação por ser o primeiro critério de desempate. 
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